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GENEL GÖRÜNÜM 

Afrika’nın üçüncü, dünyanın 42. büyük ekonomisi olan Mısır, hızla artan nüfusu, Orta Doğu ve Afrika 

arasında köprü niteliğinde olan avantajlı coğrafi konumu ve büyüyen ekonomisiyle Afrika pazarında 

ticaret fırsatları sunmaktadır. Mısır, Asya ve Avrupa arasında önemli bir ticaret yolu ve dünya 

ekonomisinin kilit arterlerinden biri olan Süveyş Kanalı'na ev sahipliği yapmaktadır. Dünya Bankası 

“İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 114. sıradadır. 

2000’ler öncesinde yüksek derecede merkezi bir ekonomiye sahip olan Mısır’ın, 2000 yılından bu yana 

para politikaları, vergilendirme, özelleştirme ve yeni iş mevzuatı gibi yapısal reformların hızı, Mısır'ın 

daha pazar odaklı bir ekonomiye doğru ilerlemesine yardımcı olmuştur. Ayrıca, bu yıllarda ülke 

dışından gelen yatırımlara verdiği önemi ve desteği artıran Mısır’a yapılan yabancı yatırımlar da artış 

göstermiştir. 

100 milyonluk nüfusu ile Mısır, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın birinci, dünyanın ise 14. kalabalık 

ülkesidir. 2010 yılından bu yana Mısır nüfusunun her yıl %2’nin üzerinde artması ile tüketici pazarı da 

hızla genişlemektedir. İşgücüne katılım oranı %48 ve işsizlik oranı %11’dir. İşgücünün %49’u 

hizmetler sektöründe ve %27’si sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Uluslararası Para Fonu 

(IMF) verilerine göre, 2019 yılı GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 303 milyar dolardır. Mısır ekonomisi, 

2019 yılında yıllık reel olarak %5,6 oranında büyümüştür, ancak 2020 yılında COVID-19 pandemisi 

etkisiyle bu büyümenin %2 oranına yavaşlayacağı öngörülmektedir. 

Trademap verilerine göre, Mısır 2021 yılında toplam 40,7 milyar dolarlık ihracat ve 73,7 milyar 

dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 33 milyar dolarlık ihracat açığı ile Mısır, dünyada en çok ticaret açığı 

veren ülkeler arasındadır. En yakın ticari ilişkilerini Amerika, Çin ve Almanya ile kuran Mısır’ın, en çok 

ithalat yaptığı 6. ülke Türkiye’dir. Türkiye, 2021 yılında Mısır’a 3,13 milyar dolarlık ihracat yaparken 

Mısır’dan 2,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Comtrade verilerine göre, 2019 yılındaki 5,4 milyar 

dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Mısır Türkiye’nin en büyük 19. ticaret ortağı konumundadır. Son 5 
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yılda Mısır ihracatımız ithalatımıza oranla daha az büyümüştür. İhracat büyümemizin düşük bir 

oranda olmasının sebebi, Mısır’da 2016 yılında ithalatı azaltmaya yönelik uygulanan ekonomik 

politikadır. 

TİCARİ CAZİBE FAKTÖRLERİ 

İş yapma kolaylığındaki durumu - 2021 2/ 5 

Lojistik performansı - 2021 2/ 5 

Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık) - 2021 -17.89% 

Vizesiz Geçiş Yok 

Mal ithalatı - 2021 73.7 Milyar $ 

Bir iş kurmak için gereken süre - 2021 12.5 gün 

Enflasyon (yıllık) - 2021 5.04% 

Gayri safi yurtiçi hasıla - 2021 365.25 Milyar $ 

GSYİH büyüme (yıllık) - 2021 3.57% 

Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar) - 2021 12.22 Bin$ 

Mal ve hizmet ithalatı (%GSYİH) - 2021 20.65% 

Mal ihracatı - 2021 40.7 Milyar$ 

Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık) - 2021 -21.67% 

Hava taşımacılığı navlun (milyon ton- km) - 2021 438.91 

Konteynır liman trafiği (TEU:20 fit eşdeğer birim) - 2021 5.92 Milyon 

Tarımsal Katma Değer (% GSYİH) - 2021 11.57% 

Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH) - 2021 35.01% 

Hizmet Katma Değer (% GSYİH) - 2021 51.76% 

Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) - 2021 13.11% 

Toplam Nüfus - 2021 102.33 Milyon 

Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH) - 2021 1.6% 

Mal ticareti (% GSYİH) - 2021 23.67% 

Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi) - 2021 15.64 

Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortalama teslim süresi - 2021 2.0 gün 

Teslim limanından alıcıya teslim süresi - 2021 5.0 gün 
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DIŞ TİCARET DESENİ 

ÜLKENİN İTHALATI (2020) 

 
ÜLKENİN İHRACATI (2021) 
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  TÜRKİYE’NİN MISIR’A İHRACAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 

 

 

Önemli bulgular 

Türkiye'den Mısır'a en büyük ihracat potansiyeline sahip ürünler; 

 Makine, elektrik,  

 Motorlu taşıtlar ve aksamları ve  

 Demirli metallerdir.  
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SEKTÖRLER VE FIRSATLAR 

 Petrol ve gaz sektörü, Mısır’da GSYH'nin %10'unu, ihracatının üçte birini oluşturmaktadır.  

 Tekstil ve kimyasallar (özellikle kimyasal gübre) üretimde ve ihracat gelirlerinde öne çıkan 

diğer sektörlerdir.  

 Nil Nehri çevresindeki tarıma elverişli ve verimli araziler, Mısır’ın dört mevsim tarıma uygun 

iklimi sayesinde tarım ülkede önemli bir sektördür.  

 Mısır, hurma, incir, pamuk, çilek gibi çok sayıda tarım ürününün dünyada en önemli üretici ve 

sağlayıcılarındandır.  

 Mısır'ın mineral ve enerji kaynakları arasında petrol, doğal gaz, fosfatlar, altın ve demir cevheri 

bulunmaktadır ancak kaynaklar ülkedeki talebin üçte birini yetecek ölçüde olduğu için dışa 

bağımlı konumdadır. 

 Türkiye’nin Mısır’a en fazla ihracat yaptığı sektörler mineral yakıtlar ve yağlar, demir çelik, 

makine ve mekanik parçalar ve otomotivdir. Son 5 yılda mineral yakıtlar ve yağlar ile demir 

çelik sektörlerindeki ihracatımız azalırken, makineler yıllık ortalama %8 ve otomotiv yıllık 

ortalama %19 artmıştır.  

 Tüm sektörler arasından en büyük artışı yıllık ortalama %27 büyüme ile kumaşlar göstermiştir. 

 Mısır, yerel doğal gaz piyasasını serbestleştirmek ve özel sektör şirketlerinin ülkeye gaz ithal 

etmesini ve dağıtmasını sağlamak için yeni bir düzenleyici sistem geliştirmektedir. Bu 

düzenleme ile doğacak olan keşif ve saha geliştirme, rafineriler ve petrokimya projelerini takip 

etmek ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek Türkiye için faydalı olacaktır.  

 Mısır hükümeti ayrıca yeni şehirler inşa etme, ulaşım altyapısını geliştirme ve daha iyi atık su 

arıtma ve su tuzdan arındırma tesisleri geliştirme üzerine büyük ölçekli altyapı projeleri 

planlamaktadır. Bu projelerden doğacak inşaat malzemeleri, makineler ve ara madde 

ihtiyaçları için verilecek teklifler Türkiye’ye ihracat geliri olarak geri dönüş potansiyeli 

taşımaktadır. 

 Türkiye’nin Mısır’dan en fazla ithalat yaptığı sektörler plastik ve plastik ürünleri, mineral 

yakıtlar ve yağlar, suni tekstil malzemeleri ve inorganik kimyasallardır.  

 Her biri son 5 yılda artış gösteren bu sektörler arasından, mineral yakıtlar ve yağlar yıllık 

ortalama %61 büyüme ile en çok artışı gösteren sektördür. 
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                                        ÜLKENİN İTHALAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER                    
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 2710.12 
Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol 
veya bitümenli yağ oranı >=%70) 

2 3824.79 Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren diğer karışımlar 

3 3809.91 Mensucat sanayinde kullanılan boya sabitleştiriciler vb 

4 3824.83 Tris (2,3-dibromopropil) fosfat içeren karışımlar 

5 3824.72 
Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan/dibromotetrafloroetanlar 
içerenler 

6 3204.15 Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment kullanılanlar dahil) 

7 3204.13 Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 

8 3105.10 
Azot, fosfor, potasyum vb. iki/üçünün karışımları (tablet ve 10 kg< ambalajlı 
gübreler) 

9 2932.99 

Heterosiklik bileşikler; sadece oksijen hetero-atom (lar) ile, yapıda izosafrol 
dışında lakton veya kaynaşmamış furan halkaları (hidrojene veya değil), 1- (1,3-
benzodiaksol-5-yl) propan-2-one, piperonal, safrole, tetrahidrokannabinoller 
(tüm izomerler) 

10 3402.12 Yüzey aktif organik maddeler; katyonlu olanlar 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 8429.51 Ön uç kürek yükleyiciler 

2 8452.90 Dikiş makinalarının mobilya, tabla, mahfaza ve diğer aksam ve parçaları 

3 8448.59 Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan aksam; parçalar 

4 8448.39 Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için aksam; parçalar 

5 8453.80 Post, deri, köselenin hazırlanması için diğer makine ve cihazlar 

6 8448.42 Dokuma makinelerine mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri 

7 8448.32 Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin diğer aksam, parçaları 

8 8451.90 Dokumaları yıkama, kurutma, ütüleme makinelerinin aksam, parçası 

9 8451.50 Mensucatı top halinde sarma, açma, katlama, kesmeye mahsus makineler 

10 8408.90 Diğer amaçlar için motorlar-dizel, yarı dizel 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 7210.12 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik=>600mm, kalayla 
kaplanmış, kalınlık < 0,5mm) 

2 7209.17 
Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller (rulo, soğuk hadde, 
genişlik=>600mm, 0.5mm <=kalınlık <=1mm) 

3 7801.91 Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan kurşun 

4 9606.22 Düğme; adi metalden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış) 

5 7410.11 Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; mesnetsiz 

6 8308.20 Adi metallerden boru şeklinde/yarık saplı perçinler 

7 8208.90 Makine ve cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar 

8 7216.40 L/T profil demir (çelik; yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş) 

9 7407.10 Rafine edilmiş bakırdan profil ve çubuklar 

10 7305.11 
Demir/çelikten uzunlamasına ark kaynağı yapılmış, gaz/petrol boru hatlarında 
kull. İnce-kalın borular, dış çapı>406.4mm 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 8501.53 Çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; güç>75kw 

2 8523.52 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken akıllı kartlar 

3 8515.31 Metallere ark kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar 

4 8501.40 Tek fazlı alternatif akım (AC) motorları 

5 8546.20 Seramikten elektrik izolatörleri 

6 8535.10 Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v) 

7 8507.90 Elektrikli akümülatörlerin aksam, parçası ve separatörler 

8 9017.10 Çizim masa ve makineleri 

9 8507.10 Kurşun asitli akümülatörler-pistonlu motorlar için 

10 9030.32 Multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar) 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 5206.11 Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk714.29; toptan) 

2 5513.11 Devamsız poliester, pamuk karışımı düz dokuma 

3 5206.15 Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex<125; toptan) 

4 5512.91 Mensucat; ağartılmamış/ağartılmış, diğer devamsız sent.lif=>%85 

5 5402.49 Diğer sentetik lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur 

6 5407.81 Diğer dokunmuş mens; sent.fil.<%85, pamuk karışık 

7 5806.31 Diğer kordela; pamuklu 

8 5205.11 Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pam=>%85, dtex=>714.29; toptan) 

9 5402.44 Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur 

10 5509.22 Ağırlık; >= 85% poliester; rötar, kable iplik (devamsızdan) 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 0402.10 Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'ten az) 

2 0102.90 Diğer canlı büyükbaş hayvanlar 

3 0404.10 Peynir altı suyu ve tadil edilmiş peynir altı suyu 

4 0201.10 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş) 

5 0203.22 Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (dondurulmuş) 

6 0210.91 Maymunların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü) 

7 0301.93 
Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., vb.); canlı 

8 0408.19 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurta sarıları (diğer hallerde) 

9 0404.90 Diğer peynir altı suyu 

10 0303.51 Ringa balıkları (dondurulmuş) 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 3905.12 Vinil asetat (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde) 

2 3905.21 Vinil asetat kopolimerleri (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde) 

3 4013.10 Otomobil, otobüs ve kamyon için kullanılan iç lastikler 

4 4002.60 İzopren kauçuk (ır) 

5 9612.20 Istampalar 

6 3905.91 Vinil kopolimerler (ilk şekilde) 

7 3904.61 Politetrafloretilen (ptfe) (ilk şekilde) 

8 3906.90 Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) 

9 3903.90 Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) 

10 3908.90 Diğer poliamidler (ilk şekilde) 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 4811.59 Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış; diğerleri 

2 4408.90 Diğer ağaçlardan kaplamalık yapraklar; kalın >6mm. 

3 4408.10 İğne yapraklı ağaç; kaplamalık yapraklar; kalınlık >6mm. 

4 4501.90 Tabii mantardan döküntü, kırılmış, granül (toz haline getirilmiş)   

5 4705.00 Yarı kimyasal odun hamuru 

6 4810.13 Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar (rulo halinde) 

7 4408.31 
Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; 
kalın >6mm. 

8 4407.92 Uzunlamasına kesilmiş kayın; kalın >= 6mm. 

9 4816.90 Diğer karbon kağıdı, kendinden kopya ve transfer kağıtları 

10 4802.58 Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.) 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 6211.20 Kayak kıyafetleri 

2 6107.22 
Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni liflerden 
(örme veya kroşe) 

3 6215.90 Papyon, boyunbağları vs. dokunabilir diğer maddelerden 

4 6211.12 Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafetleri 

5 6209.30 Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; sentetik lifden 

6 6212.10 Sütyenler 

7 6116.93 Eldiven (tek parmaklı/ parmaksız); sentetik liflerden (örme veya kroşe) 

8 6109.10 Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim eşyası; pamuktan (örme veya kroşe) 

9 6202.92 Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; pamuktan 

10 6204.53 Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; sentetik lif. 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 2306.60 Palm cevizi/palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 

2 2303.30 Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları 

3 1518.00 Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. frak. (1516'de ki hariç) 

4 1501.90 
Diğer kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler 
hariç) 

5 1512.21 Pamuk tohumu yağları; ham 

6 2208.30 
Alkol gücünün denatüre edilmemiş etil alkol% 80'den az hacme göre; alkollü 
içecekler, likörler ve diğer manevi içecekler: Viski: Açıklama 10 basamaklı 
seviyede mevcut değildir 

7 2005.10 
Alkol gücünün denatüre edilmemiş etil alkol% 80'den az hacme göre; alkollü 
içecekler, likörler ve diğer manevi içecekler: Viski: Açıklama 10 basamaklı 
seviyede mevcut değildir 

8 1504.10 Balık karaciğerlerinin sıvı yağları vb. fraksiyonları 

9 1602.20 Hayvanların karaciğerlerinden konserveler 

10 2306.49 Rep/kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler    

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 2517.49 Diğer taşların tozları 

2 7202.91 Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum 

3 7202.19 Ferro-manganez (diğer) 

4 2529.21 Florspat (ağırlık itibariyle <= 97% kalsiyum flüorür içeren) 

5 2511.10 Tabii baryum sülfat (barit) 

6 2518.30 Dolomit (katranlı dolomit dahil) aglomere 

7 7202.70 Ferro-molibden 

8 7202.49 Ferro krom (diğer) 

9 2513.10 Sünger taşı, zımpara taşı (tabii korindon ve diğer tabii aşındırıcılar) 

10 2530.20 Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar) 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 6903.20 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (alümin/silis karışım oranı = >%50) 

2 6902.10 Ateşe dayanıklı tuğla (Mgo, Cao/Cr2O3 oranı >%50, Mg, Ca/Cr içeren) 

3 6906.00 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları 

4 6902.20 
Refrakter tuğlalar, bloklar, fayanslar ve benzeri refrakter seramik yapı ürünleri; 
ağırlığında%50'den fazla alümina (Al2O3), silika (SiO2) veya bunların bir 
karışımı veya bileşiğini içeren 

5 7013.49 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden) 

6 6804.22 Aglomere diğer aşındırıcılardan, seramikten değirmen taşı vb. 

7 6903.10 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (grafit/karbon vb. karışım oranı = >%50) 

8 6804.21 Bileği çarkı, taşı vb.; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan 

9 7017.10 Eritilmiş kuvars/silisten laboratuvar, eczane eşyası vb. 

10 6903.90 Refrakter seramik ürünler; (silisli fosil öğünler veya benzeri topraklar hariç) 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 8413.70 Diğer santrifüjlü pompalar 

2 8414.90 Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları 

3 8413.81 Diğer pompalar 

4 4016.93 Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya 

5 8481.40 Emniyet/bırakma valfları 

6 8481.80 Diğer muslukçu eşyası 

7 9032.10 Termostatlar 

8 8419.32 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular 

9 9026.10 
Alet ve aparatlar; sıvıların akışını veya seviyesini ölçmek veya kontrol etmek için 
aletler ve aparatlar (sayaçlar ve otomatik regülasyon veya kontrol aletleri ve 
aparatları hariç) 

10 8418.40  Dolap tipi (dikey) dondurucular-hacmi=<900lt. 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 8703.23 
Araçlar; sadece kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorla, silindir 
kapasitesi 1500'ten fazla  3000cc'den az 

2 8708.93 Kara taşıtları için debriyajlar vb. aksam, parçaları 

3 8705.40 Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar 

4 8705.90 Özel amaçlı diğer motorlu taşıtlar 

5 8708.91 Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları 

6 8708.40 Kara taşıtları için vites kutuları ve aksam, parçaları 

7 8708.80 Kara taşıtları için süspansiyon sistemleri vb. aksam ve parçaları 

8 8708.70 Kara taşıtları için tekerlekleri vb. aksam, parça/aksesuarı 

9 8708.30 Kara taşıtları için fren ve servo-frenler vb. aksam, parçaları 

10 8708.50 Kara taşıtları için diferansiyelli aksları vb. aksam, parçaları 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 4203.40 Kara taşıtları için diferansiyelli aksları vb. aksam, parçaları 

2 4102.10 Koyun ve kuzuların yünü alınmamış ham derileri 

3 6504.00 
Şapkalar ve diğer başlıklar; her nevi maddeden şeritlerin 
birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan 

4 4205.00 

Deri veya kompozisyonlu deri eşyalar (saddlery ve koşum çantaları hariç; kılıflar 
vb. konteynerler; giyim ve giyim aksesuarları hariç; kamçılar, sürme bitkileri ve 
6602 başlığı benzerleri hariç; mobilya; aydınlatma aletleri; oyuncaklar; oyunlar; 
spor eşyaları; düğmeler ve bunların parçaları; kol düğmeleri, bilezikler veya diğer 
imitasyon takılar; 5608 başlığının örgüsü ve örme malzemelerinin ürünleri hariç) 

5 6506.99 Diğer maddelerden olan başlıklar 

6 6404.19 Tabanı kauçuk/plastik, yüzü dokuma maddesi diğer ayakkabı 

7 6403.51 Ayakkabı; bileği kapatan, tabanı kösele, yüzü deri 

8 6403.12 Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden) 

9 4206.00 Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya 

10 6404.11 Ayakkabı; spor, tenis, basketbol, jimnastik vb. (dış taban kauçuk/plastik) 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 9405.10 Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları 

2 9403.20 Diğer metal mobilyalar 

3 9405.40 Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları 

4 9403.70 Plastik maddelerden diğer mobilyalar 

5 9403.60 Diğer ahşap mobilyalar 

6 9403.90 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar 

7 9404.90 Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb. 

8 9402.90 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar 

9 9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler 

10 9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 7106.91 Gümüş (ham) 

2 7109.00 Altın kaplamalı gümüş ve adi metal (işlenmemiş/yarı işlenmiş) 

3 7104.10 Piezo - elektrik kuvarsları 

4 7104.20 Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş) 

5 7110.49 İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer) 

6 7110.31 Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar) 

7 7113.11 Gümüşten mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil) 

8 7117.19 Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya 

9 7117.11 Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler 

10 7105.90 Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz ve pudraları 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 8411.82 Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (gücü >5000kw) 

2 8407.21 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı 

3 8526.92 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 

4 8803.30 Uçak ve helikopterlerin diğer aksam ve parçaları 

5 9306.21 Av tüfeği için fişekler 

6 9307.00 Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları 

7 8526.91 Hava, deniz trafiğine yardımcı radyo cihazları 

8 8526.10 Radar cihazları 

9 8407.29 Deniz taşıtlarının kıvılcım ateşlemeli diğer motorları 

10 9306.29 Havalı silah kurşunları 
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Sektör İçinde Potansiyeli En Yüksek Ürünler                                    

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 5702.42 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olan 

2 5702.20 Yer kaplaması; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş) 

3 5703.30 Suni/sentetik tufte halı (yer kaplamaları) 

4 5702.91 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

5 5702.99 Yer kaplaması (diğer maddelerden) 

6 5701.90 
Halı ve diğer tekstil yer kaplamaları; düğümlü, tekstil malzemelerinden (yün veya 
ince hayvan kılı hariç) olan/ olmayan 

7 5702.50 Yer kaplaması (hav yapısında olmayan) (hazır eşya halinde olmayanlar) 

8 5705.00 Diğer halı ve yer kaplamaları (dokumaya elverişli diğer maddelerden) 

9 5703.90 Halı ve yer kaplaması (dokunabilir diğer maddeden) 

10 5702.92 Yer kaplaması (sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 
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PAZARA GİRİŞ KRİTERLERİ 

Anlaşmalar ve Vergiler 

Türkiye ile Mısır arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmakta, bu sayede Mısır’a ihraç edilen 

ürünler gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Türkiye ile Mısır arasında ayrıca “Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme” anlaşması yürürlüktedir. 

Mısır’da Katma Değer Vergisi standart oranı %14’tür. Temel gıda maddeleri, tarım malzemeleri, yeni 

mülklerin inşası, danışmanlık servisleri ve petrol ürünleri için %5’lik indiirmli oran uygulanmaktadır. 

Finansal hizmetler, tıbbi malzemeler, yerli enerji, sağlık hizmeti, eğitim ve gayrimenkul satışları ise 

KDV’den muaftır. 

Kurumlar Vergisi standart oranı %22,5’tir ancak petrol arama şirketleri için %40,5’lik bir oran 

uygulanmaktadır. 

Standartlar ve Kurallar 

Mısır yaygın olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) standartlarını kullanmakla beraber 

Avrupa, İngiliz, Japon ve Amerikan standartlarını da kabul etmektedir. Gıda ürünleri için codex 

alimentarius[1] (gıda kodeksi) uluslararası standartlarını uygulamaktadır. 

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MTI), standartları düzenlemekten sorumlu ana devlet kurumu ve 

Mısır Standardizasyon ve Kalite Örgütü (EOS) standardizasyon faaliyetlerinden, kalite ve endüstriyel 

kurallardan sorumlu resmi kurumdur. 

[1] Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda ve Tarım Organizasyonu ortaklığında geliştirilen uluslararası 

gıda standartları 

Paketleme ve Etiketleme 

Mısır’a ihraç edilecek ürünlerin üzerinde menşei ülke, üreticinin adı ve ürün açıklaması, üretim ve son 

kullanma tarihi ve saklama koşulları etiketlerinin bulunması ve tamamının Arapça yazılması 

zorunludur. Ürünlere fiyat etiketi eklenmesi durumunda, ülkenin ulusal para birimi olan Mısır poundu 

(veya lirası) ile yazılması faydalı olacaktır. 

Mısır’da İslam dini kurallarına yüksek önem verildiğinden, ihraç edilecek ürünlerin üzerinde İslami 

organizasyondan alınan onay etiketinin bulunması gereklidir. Özellikle gıda ürünleri için “Helal” 

etiketi büyük önem taşımaktadır. 

Pazara Giriş Yolu 

Acenteler ve distribütörler: Mısır hükümeti, dış yatırımı çekme çabaları ile paralel olarak yerel acente 

ve distribütörlerle yapılacak anlaşmaları desteklemekte ve kolaylık sağlamaktadır. Mısır’da kamu 

sektöründe ihalelere girmek için yerel temsilcilerin atanması zorunludur. Yerel acenteler veya 

distribütörler kullanmak, Arapçanın işletmelerin ana dili olması nedeniyle avantajlı bir pazara giriş 

yoludur. 

Doğrudan satış: Mısır’da kurulan satış şubeleri, faaliyetlerini yeni kentsel topluluklarda uygulama ve 

Mısır vatandaşlarının belirli bir yüzdesine istihdam sağlama gereklilikleri sağladıkları durumda on yıl 

boyunca vergilendirmeden muaf tutulmaktadır. Şubelerin onaylanmaları yaklaşık 8 hafta sürmekte ve 

yapılan kayıt 5 yıl geçerliliğini korumaktadır. Yüksek nüfusa sahip Mısır’da girilecek pazarda kapsamlı 

bir hakimiyet kurmak zorluk oluştursa da yapılacak ihracattan en yüksek kar potansiyelini taşıyan 

yoldur.     
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İş Kültürü 

Mısır iş hayatında kişisel ilişkilerin çok önemli bir yeri vardır. Çalışma hayatında kamuda bürokratik, 

eski tarzda yöneticiler, özel sektörde ise yabancı dil bilen ve Batı kültürüne hakim kişilere 

rastlanmaktadır. İş hayatında hiyerarşi, itaatkarlık ve ünvanlara önem verilmektedir. 

Mısır’da İslam dini örf ve adetlerine yüksek önem verilmektedir, bu nedenle Mısırlı iş insanları ile 

yapılacak görüşmelerde dini kurallara hakim olunması önem taşımaktadır. Ayrıca, ülkede yaygın bir 

Batı hayranlığı vardır ve yabancılara karşı dostça yaklaşım sergilemektedirler. Ülkede bireysellikten 

çok toplum bilinci ile hareket edilmektedir. Ayrıca Mısır, İslam şeriat yasası ve Napolyon Yasası'nın bir 

kombinasyonu üzerine kurulmuş hukuk sistemi ile medeni hukuk tarafından yönetilmektedir. Bu 

nedenle, Mısır’da bir ticari sözleşme altına girmeden önce, hukuk müşavirlerine başvurulması faydalı 

olacaktır. 

Mısır'da kamu kurum ve kuruluşları için Cuma ve Cumartesi günleri hafta sonu tatilidir. Ancak trafiğin 

hafifletilmesi amacıyla bazı kurumlar Perşembe ve Cuma günleri hafta sonu tatili yapmakta, kalan 

günlerde ise mesai yapmaktadır. Mısırlı şirketler öğle molası vermemektedir. İş hayatı genellikle saat 

3-4 gibi biter ve iş yemekleri paydosu takiben saat 4-5 gibi yenir. Mısır’da özellikle yönetim 

birimlerinin, kamu kurumlarının, üniversitelerin, askerlerin fotoğrafının çekilmesine olumsuz 

bakılmaktadır. Bu nedenle, fotoğraf çekilmesi istenen durumlar için önceden izin alınması 

gerekmektedir. 

Ödeme Koşulları 

Mısır’da sözleşmelerin uygulanması zayıftır ve anlaşmazlıklar ortalamada 1.010 gün (20 gün 

dosyalama, 720 gün yargılama, 270 gün kararların uygulanması) gibi uzun bir sürede çözülmektedir. 

Ayrıca, öngörülen dava giderleri (mahkeme, avukatlık ve icra ücretleri) talep değerinin yaklaşık 

%26’sını oluşturmaktadır. Bu nedenle Mısır ile yapılacak ticaretlerde peşin ödeme ve benzeri güvenli 

bir yol ile ödeme yapılması faydalı olacaktır. 

 

İKİLİ ANLAŞMALAR 

 

 

GÜNCEL GELİŞMELER 

1) Mısır Merkez Bankasının Faiz Yükseltme Kararı 

Kahire Ticaret Müşavirliği 

Bilgi 2022-05-20 

Mısır Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 19 Mayıs 2022 günü aldığı kararla gecelik faizde 200 baz 

puanlık artışa gitti. Resmi açıklama kapsamında; Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle başta petrol ve 

buğday gibi emtiaların fiyatlarının yükselmesi, arz konusunda yaşanan sıkıntılar, tedarik zincirinde 

yaşanan aksaklıklar sebebiyle para politikasının sıkılaştırıldığına değinilmiştir.  Gecelik mevduat faizi 
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ile borç faizi 11.25 ve 12.25'e yükseltilmiştir.  Diğer taraftan, IMF ile görüşmeler yaptığı bilinen Mısır 

ile ilgili olarak Rusya'dan buğday temin eden önemli ülkelerden biri olarak bahsedilmiş Sri Lankada 

yaşananlar sonrasında borç yükümlülüğünü yerine getirilememe riski barındırdığı belirtilmiştir. 

2) Mısır Merkez Bankasının Akreditif İstisnasına İlişkin Mısır Bankalarınca Yapılacak Uygulama 

Hakkında Yazı 

Kahire Ticaret Müşavirliği 

Bilgi 2022-05-12 

Mısır Merkez Bankasının ithalatın akreditife tabi kılınması kararı akabinde farklı ithalatçı 

gruplarından kararın değiştirilmesi yönünde çabalar gösterilmekteydi. Bununla birlikte, henüz resmi 

olarak herhangi bir doküman yayımlanmamış olmakla birlikte, Mısır gazetelerinde Sanayi Odaları 

Birliğine bağlı inşaat materyalleri odası ile yapılan toplantı akabinde ilgili odanın başkan yardımcısı 

Kemal Desuki'nin açıklamasına göre üretim materyallerinin (hammadde olarak değerlendirilebilir) 

kararın haricinde tutulmasının özel sektör üretimine olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmiş olup 

akabinde gelen bir diğer haberde ise hammadde ile üretim aletlerine getirilen istisnanın üreticilerce 

olumlu karşılandığı belirtilmişti. Bugün içerisinde Müşavirliğimize piyasan iletilen bir bankaya ait 

olduğu iddia edilen ve resmi olmayan çeviriye göre yazıda; Hammadde ve üretim malzemeleri (موارد  ال

خام لزمات و ال ت س تاج م  ithalatından akreditif zorunluluğunun Mısır Merkez Bankasından iletilen (اإلن

talimatla kaldırıldığı, evrak karşılığı ithalatın yapılabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte; - Bu 

kuralın, üretim amacıyla yapılacak ithalata uygulanacağı, - Tüccarların ise üretim amacıyla 

kullanılması şartıyla, ithal edip fabrikalara üretim amacıyla kullanılmak adına satacaklarını gösteren 

bir belge (tedarik işlerini aldığını gösteren) ya da kontratla akreditif mecburiyetine tabii 

olmayabilecekleri, belirtilmektedir. Müşavirliğimizce dikkatle altını çizmek isteriz ki; henüz Mısır 

Merkez Bankası veya resmi bir makamdan yapılan bir açıklama mevcut değildir. Diğer taraftan, bu 

hammadde ve üretim malzemelerinin neleri kapsadığı net bir şekilde belirtilmemiştir. İlgili yazıda; 

ambalaj, paketleme ürünleri, karton, yazıcı toneri vb gibi ürünler örnek olarak sayılmakta ve sadece 

bunlarla sınırlı olmayacağı gibi belirsiz bir ifade kullanılmaktadır. Bu sebeple konu netleşene kadar 

ihracatçılarımızın kendilerini garanti altına alacak ve kayba uğramayacak şekilde hareket etmeleri, 

gerekli tedbirleri almaları önemle belirtilir. Müşavirliğimiz konunun açıklığa kavuşturulması 

doğrultusunda bilgi temin etmeye çalışmaya devam etmektedir.  

3) Bazı Üretim Materyallerinin Akreditiften Hariç Tutulması Hakkında Talimat 

Kahire Ticaret Müşavirliği 

Bilgi 2022-05-10 

Mısır Merkez Bankasının ithalatın akreditife tabi kılınması kararı akabinde farklı ithalatçı 

gruplarından kararın değiştirilmesi yönünde çabalar gösterilmekteydi. Bununla birlikte, henüz resmi 

olarak herhangi bir doküman yayımlanmamış olmakla birlikte, Mısır gazetelerinde Sanayi Odaları 

Birliğine bağlı inşaat materyalleri odası ile yapılan toplantı akabinde ilgili odanın başkan yardımcısı 

Kemal Desuki'nin açıklamasına göre üretim materyallerinin (hammadde olarak değerlendirilebilir) 

kararın haricinde tutulmasının özel sektör üretimine olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmiştir. 

Akabinde gelen bir diğer haberde ise hammadde ile üretim aletlerine getirilen istisnanın üreticilerce 

olumlu karşılandığı belirtilmiştir.         

Kaynak: https://www.elbalad.news/5271423 

 

https://www.elbalad.news/5271423
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4) Mısır Merkez Bankasınca Akreditife kullandırımına Yönelik Yapılan Açıklama 

Kahire Ticaret Müşavirliği 

Bilgi 2022-04-28 

Mısır Merkez bankasınca yapılan açıklama kapsamında 8 Mart-7 Nisan 2022 tarihleri arasında 34.500 

şirketin ithalat işlemlerine yönelik olarak 7.4 Milyar $'lık finansman sağlandığı ve bunun 5 milyar 

$'nın sanayi ve üretimi finanse etmek amacıyla bu alanda faaliyet gösteren şirketlere sağlandığı 

bildirilmiştir.  

5) Mısır Devlet başkanı İftar Davetinde Yerli Üretimi Destekleyeceklerini Açıkladı 

Kahire Ticaret Müşavirliği 

Bilgi 2022-04-28 

27 Nisan 2022'de Mısır Devlet Başkanlığı nezdinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde yapılan 

konuşmada Mısır'da yerli üretimin destekleneceği ve işsizlik oranının düşürülmesi için çalışmalar 

gerçekleştirileceği, yerli üretime olan güvenin arttırılacağı, iktisadi girişimlerin destekleneceği dile 

getirilmiştir. Bu kapsamda, özel sektörün devlete ait varlıklara katılımı için 4 yıllık bir süre için yıllık 

10 milyar dolarlık bir program ilan etme kararının alındığı, bunun Mısır ekonomisine küresel 

zorluklar ve krizlerle yüzleşmede önemli bir destek sağlayacağı bildirilmiştir. 

6) Mısır Üretici Kayıt Sistemi Kapsamında Çıkarılan 195 Sayılı Kararın Uygulanması Hakkında 

Kahire Ticaret Müşavirliği 

Bilgi 2022-04-18 

Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi (GOEIC) tarafından yürütülen Üretici Kayıt Sistemine 

yönelik olarak, 195 Sayılı Karar kapsamında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı internet sitesinde 

yayımlanan resmi açıklama çerçevesinde, ilgili Karar'da yer alamayan idari bir süreye yer verilerek 

ihracatçı firmalara 2 hafta ek süre tanınmıştır. Müşavirliğimizce, yayımlanan resmi açıklamaya binaen 

GOEIC ile görüşme gerçekleştirilmiş ve konu hakkında bilgi talep edilmiştir. Şifahen aktarılan 

malumata göre, firmaların Karar kapsamında süresi biten belgelerini yenilemeleri için 30 günleri 

olduğu, akabinde uygulama olarak iki hafta ilave süre verileceği ve bu süre içerisinde mal sevkiyatının 

sekteye uğratılmayacağı, fakat sözü edilen ilave sürede yenileme faaliyetlerinin tamamlanmaması 

durumunda, ilave sürenin bitimini müteakip ihracatçı firmaya ait malların pazara girişine izin 

verilmeyeceği ve ilgili ihracatçı firmanın kaydının 1 sene süre ile askıya alınacağı ifade edilmiştir. Bir 

senelik süre içerisinde, firmaların kaydının iptal edilmeyeceği ve yenileme işlemlerini 

gerçekleştirebileceği belirtilmiştir. 1 senenin sonunda ise firmaların kaydının sicilden düşürülerek 

iptal edileceği vurgulanmıştır.    Bu kapsamda, firmalarımızın 

https://www.goeic.gov.eg/en/site/index sitesinden, VIOLATING COMPANIES>DECREE 

NO.43>UYARILAN (WARNED) COMPANIES listesinden takiplerini gerçekleştirmeleri büyük bir öneme 

haizdir.   Diğer taraftan, firmalarımızın işlemlerini hızlıca tamamlamalarının ihracatlarında kayıt 

sistemi kapsamında sorun yaşamamaları adına önemli olduğu düşünülmekte olup, evrak bitim 

sürelerinden makul bir önce bu işlemleri halletmelerinin daha uygun olabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu sebeple, bitim tarihine sahip ve GOEIC'e sıunulan evrakların kayıt altında 

tutularak takip edilmesinin elzem olduğu düşünülmektedir.     

İlgili açıklamaya: http://www.mti.gov.eg/English/MediaCenter/News/Pages/MTI-clarifies-recent-

delisting-of-some-Egypt-exporting-firms.aspx sitesinden ulaşabilirsiniz. 



                    

Sayfa 32 | 35 

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 

1) Mısır Merkez Bankasınca Akreditif Kararına Yapılan Eklemeler 

Kahire Ticaret Müşavirliği 

2022-05-20 

Mısır Merkez Bankasının talimatıyla uygulanmaya başlanan ithalatta akreditifin zorunlu tutulması 

işlemi akabinde, hammadde ve üretim malzemelerinin akreditiften hariç tutulduğuna dair Mısır 

basınında çıkan haberlerden sonra, Mısır Merkez Bankası dün itibariyle akreditif uygulaması 

kapsamında yeni bir uygulama kağıdı 

(https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Regarding-updating-the-Inquiries-about-

LCs.aspx) yayımlamış bulunmaktadır. Bir önceki uygulama kağıdı ile yapılan karşılaştırmaya binaen 4 

adet farklılık tespit edilebilmiş olup bu değişikliklere ilişkin resmi olmayan tercüme üzerinden piyasa 

ile yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir;  

- Üretim hattı ve yedek parça ile benzerleri direkt olarak istisna kapsamına alınmamıştır. Bunlarla 

alakalı olarak işlemlerin 2022/126 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kararı kapsamında yapılabileceği 

belirtilmektedir. Buna göre, özel amaçlı kullanım ithalatına giren bu ürünlerin ithalat işlemlerinin 

From 6 ile yapılabileceği ve 25.000 USD'ye kadar 6 ayda 1 kez özel amaçlı kullanım olarak ithalat 

gerçekleştirilebileceği,  

- Bunun dışında 25.000 USD'yi aşan ithalatlarda ise işlemlerin 13 Şubat 2022 tarihli 49 sayılı (akreditif 

talimatı) talimatına göre işletileceği anlaşılmaktadır.  

- İstisnalarla alakalı olarak; 

- Karar öncesi işlemleri tamamlanan eşya ile izni alınan eşya,  

- Yabancı şirketlerin şubeleri ile iştiraklerinin, ana şirket/gruptan yapacağı ithalat,  

- Hızlı kargo ile yapılan ithalat,  

- 5.000 USD veya dengi döviz birimi ile yapılan ithalat,  

- İlaçlar, serumlar ve bunlara özel kimyasallar, insan korneası, tıbbi malzemeler ve bunların 

üretiminde kullanılan malzemeler, tıbbi tahlil laboratuvarlarının gereçleri  

- Gıda ürünleri olarak ise; çay, et, tavuk, balık, buğday, süt tozu, çocuk sütü, ful, mercimek, tereyağı, 

mısır  

- Üretim malzemeleri ve hammaddeler  

belirtilmektedir.  

Diğer taraftan 

- Cargo-X işlemlerinin Merkez bankasının akreditif kurallarına göre yapılacağı, anlaşılmaktadır. Bu 

kapsamda, daha önce bildirilen ve piyasadan alınan haberler çerçevesinde bankalarca itibar edildiği 

anlaşılan ve bir banka tarafından şubelerine iletildiği belirtilen yazıda ise, hammadde ve üretim 

malzemelerinin ithalatının akreditif zaruretinden istisna tutulduğu belirtilmişti. Konuya ilişkin olarak 

Müşavirliğimiz resmi girişimlerde bulunmuş ancak henüz bir cevap alamamıştır. İstisna tutulan 

maddelerin tarife kodları ya da spesifik tanımları üzerinde henüz resmi bir açıklama 

bulunmamaktadır. Resmi olmayan tercümeye göre ilgili kağıtta;  
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- Ambalaj, kapak(?), karton, baskı mürekkepleri vb. hususlar üretim malzemeleri olarak sayılmakta ve 

açıklamada ise bunlarla sınırlı olmadığının belirtildiği anlaşılmakta ve ilaveten bu konuda riayet 

edilmesi gereken hususlar;  

- Belirtilen kuralların bütün ithalatçılara üretim amacıyla ithalat yapmaları amacıyla uygulanacağı,  

- Tüccarların üretim malzemeleri ve hammadde ithalatını fabrikalarla (anlaşmada temsil edilen 

fabrika) yaptıkları tedarik anlaşmasını sunmaları halinde vesaik mukabili yapabilecekleri 

belirtilmektedir. Diğer taraftan, konu hakkındaki belirsizliğin devam ediyor olması sebebiyle 

ihracatçılarımızın bu kapsama girebileceği düşünülen ihracatlarında kendilerini en garantiye alacak 

şekilde gerekli hukuki alt yapıyı hazırlamalarının önem arz ettiği düşünülmektedir. Ayrıca, gümrük ve 

bankalar arasında belirtilen hususlarda bazı anlaşmazlıkların olduğu bu sebeple sürecin uzayabildiği 

piyasada işlem yapan bazı firmalarca belirtilmiştir. 

2) ACID Sisteminin Hava Yolu Kargolarına Uygulanması 

Kahire Ticaret Müşavirliği 

2022-04-28 

1 Ekim 2021 itibariyle deniz yolu kargoları için uygulanan ACID Sistemi 15 Mayıs 2022-1 Ekim 2022 

tarihleri (www.nafeza.gov.eg sitesinde sadece bilgi verilmekte olup tarih aralıkları hakkında malumat 

verilmemektedir) arasında test aşaması olarak hava yolu kargolarına tatbik edilmeye başlanacak olup 

müteakiben zorunlu hale geleceği Mısır Gümrük Otoritesince gazete ilanı vasıtasıyla duyurulmuştur. 

Konuyla ilgili olarak: https://www.nafeza.gov.eg/ar/pages/39 veya https://www.nafeza.gov.eg/ar 

ana sayfasına bakabilirsiniz. 

3) Mısır Merkez Bankası'nın İthalat İşlemlerinde Akreditif Kullanımına İlişkin Kararı'na Dair Güncel 

Gelişme 

İskenderiye Ticaret Ataşeliği 

2022-03-09 

Mısır Merkez Bankası, Mısır'daki kamu ve özel bankalara gönderdiği 13 Şubat tarih ve 49 Sayılı yazısı 

ile talimatlandırdığı, ithalat işlemlerinde Akreditif kullanıma zorunluğuna dair, 2 Mart 2022 tarihinde 

bir sirküler yayınlayarak, bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlamıştır. Daha önce, resmi gazetede ya 

da Merkez Bankası'nın web sitesinde karar ve talimata dair resmi bir bulgunun olmaması, bu sirküleri 

daha da önemli hale getirmektedir 

Belgeden öne çıkan önemli noktalar:  

İhracatçılarımızdan çokça alınan, evrak mukabilinin yasaklandığı ama bu ve LC (Letter of Credit) 

dışındaki ödeme türlerine dair herhangi bir veri olup olmadığı sorularına bir yanıt olarak, sirkülerde 

"yalnızca LC" talimatı açıkça görülmektedir. 

Talimatın işleme alınması tarihi ile ilgili kafa karışıklıklarını da bitiren bir bilgi olarak 22/02/2022 

tarihi işaret edilmekte, bu tarihten sonra sevkiyatı yapılan tüm ürünlerin, hali hazırda Mısır 

gümrüklerine ulaşmış olsalar ve bir kısmı peşin ödeme ile ödenmiş olsa bile LC zorunluluğuna tabi 

oldukları anlaşılmaktadır. Bahse konu sirkülerde, Mısır Serbest Bölgeleri'nde faaliyet gösteren 

firmaların da talimatı uygulamakla yükümlü oldukları bilgisi olmasına rağmen, Serbest bölge 

firmalarından edindiğimiz gayri resmi bilgilere göre, çalıştıkları bankalardan şifahen talimatın serbest 

bölge firmalarını artık kapsamayacağı ve işlemlerinde evvelce yaptıkları ödeme türlerini 

kullanabilecekleri bildirilmiş durumdadır. 
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Buna ek olarak, uygulamada çok sıkı davranıldığı, LC açılması için, tutarın %110'u kadar teminatın 

banka hesabında nakit olarak bulundurulması ve blokajının zorunluğu tutulduğu bilgisi de sahadan 

edinilen gayri resmi bilgiler arasındadır 

Mısır iş dünyasının pek çok kanaldan, Merkez Bankası ve Hükümet'e bu uygulamanın Mısır 

ekonomisine ve iş dünyasına verebileceği zararları anlatmaya çalıştıkları müşahede edilmekte ancak 

Serbest Bölgelere getirildiği duyumu dışında bir yumuşama sinyali alınmamaktadır. 

Sirkülerin orjinal metnine https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-2-

March-2022-regarding-Inquiries-about-LCs.aspx ulaşılabileceği gibi gayri resmi tercümesi ekte yer 

almaktadır. Ataşeliğimiz tercümenin doğruluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz. 

Ek-1 

http://dtybs.ticaret.gov.tr/media/mevzuat_degisiklik_ekleri/2022/03/09/Responding_to_bank_inqui

ries_regarding_documentary_Tab35Es.xlsx 

 

ETKİNLİKLER 

FUAR ADI TARİH SEKTÖR 

Plastex 09.01.2022 - 12.01.2022 Plastik 

Cairo InterLeather 02.03.2022 - 04.03.2022 Deri 

Cairo Fashion & Tex 02.03.2022 - 04.03.2022 Tekstil 

Metal Steel Fabex Middle East 17.03.2022 - 19.03.2022 Demir-Çelik ve Metal 

Egypt Projects 2022 17.03.2022 - 19.03.2022 İnşaat 

Cablexx 2022 28.03.2022 - 29.03.2022 Kablo 

Watrex 14.05.2022 - 16.05.2022 Su 

Hvac-R Egypt Expo 2022 23.05.2022 - 25.05.2022 İklimlendirme 

Africa Food Manufacturing - Food Ingredients 
Africa- Propak Mena 

29.05.2022 -31.05.2022 Gıda 

The Big 5 Construct Egypt 2022 25.06.2022 - 27.06.2022 İnşaat 

Lift City Expo Egypt 2022 21.07.2022 - 23.07.2022 Asansör 

Print 2 Pack Exhibition 2022 03.09.2022 - 05.09.2022 Paketleme 

Sahara Exhibition 2022 11.09.2022 - 14.09.2022 Tarım 

Turnkey 21.09.2022 - 24.09.2022 İnşaat 

http://dtybs.ticaret.gov.tr/media/mevzuat_degisiklik_ekleri/2022/03/09/Responding_to_bank_inquiries_regarding_documentary_Tab35Es.xlsx
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Egy Beauty Expo 01.10.2022 - 03.10.2022 Kozmetik 

Cairo Fashion & Tex 06.10.2022 - 08.10.2022 Tekstil 

Agrena - International Exhibition for the 
Management & Production of Poultry, 
Livestock & Fish 

13.10.2022 - 15.10.2022 Hayvancılık 

Stıtch and Tex 2022 -The 14th International 
Exhibition for Textile & Germent Machinery, 
Printing Technologies, Yarn & Fabric 
Innovations and Their Accessories 

20.10.2022 - 23.10.2022 Tekstil 

Egypt Energy 2022 30.10.2022 - 01.11.2022 Enerji 

Autotech 2022 04.11.2022 - 06.11.2022 Otomotiv 

Hace Expo 2022 14.11.2022 - 16.11.2022 Otel 

7i Gears 04.12.2022 - 06.12.2022 
Makine 
Elektrik-Elektronik 

Food Africa Cairo 05.12.2022 - 07.12.2022 Gıda 

Pacprocess Middle East Africa 05.12.2022 - 07.12.2022 Paketleme 

TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ VE ATAŞELİKLERİMİZ 

KAHİRE 

Hakan ATAY 

Ticaret Müşaviri 

Atilla YENİGÜN 

Ticaret Müşavir Yardımcısı 

Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor 

3 (Swiss Tower), Ibn Katheer Str. corner of El-Nile Str., Floor: 2, Flat: 3, DOKKI-GIZA / EGYPT 

Tel : 00 202 3762 68 02 

Fax : 00 202 3762 68 03 

E-Mail : kahire@ticaret.gov.tr 

İSKENDERİYE 

Emre CEVİZ 

Ticaret Ataşesi 

Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache 

24 El Pharana Street, Flat No:7 Bab Sharky  ALEXANDRIA / EGYPT 

Tel : 00 203 483 19 27 

Tel : 00 203 483 19 28 

Fax : 00 203 483 19 29 

E-Mail : iskenderiye@ticaret.gov.tr 

Not: Ticaret Bakanlığı tarafında destek kapsamına alınan fuar listesi, 

(https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2022-yilinda-destek-kapsamina-alinan-yurtdisi-

fuarlar) 

mailto:iskenderiye@ticaret.gov.tr
https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2022-yilinda-destek-kapsamina-alinan-yurtdisi-fuarlar
https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2022-yilinda-destek-kapsamina-alinan-yurtdisi-fuarlar

