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ACI (Advance Cargo Information System) Nedir? 

 

ACI (Advance Cargo Information System) kargo için gerekli bilgi ve 
belgelerin alıcı tarafından yüklemeden en az 48 saat önce gümrük 
sistemine yüklemesini ve bir referans alınmasını sağlayan bir gümrük 

sistemidir. Mısır’da blockchain tabanlı CargoX üzerinde pilot olarak 
uygulanmaya başlamıştır. 1 Temmuz 2021’den itibaren tam 

uygulanacaktır. Buna göre hangi ödeme yöntemi olursa olsun deniz ve 
havayoluyla gönderilecek kargolar için taşıma firmaları ACI numarası 
istemekte yoksa yükü kabul etmemektedirler. Bu durum bir Pazar 

uygulaması olmakla birlikte akreditif taahhütlerini etkilemektedir, zira 
kabul edilmeyen bir yük için taşıma belgesi alınamayacak ve ibraz 
yapılamayacaktır. Bir başka deyişle yüklemeden önce alıcıya bağlı 

durum oluşmaktadır. Teyit olması bile satıcı için durumu 
değiştirmemektedir. Bu durum esas olarak satıcı için risk olmakla 

birlikte buna dayalı olarak bir banka veya finans kurumunun da 
finansal bir plan veya projesi varsa bunlar için de önemlidir. Satıcıların 
kendilerini bu riskten koruyabilmeleri için aşağıdaki gibi veya benzeri 

bir şartın akreditiflerine eklenmesini isteyebilirler. 

Önerilebilecek  şart: 

The beneficiary must notify the applicant the shipment date at least 72 
hours before shipment with copies of the required documents such as 

commercial invoice and final or initial bill of lading. The buyer must 
then notify the ACI number within 60 hours from the time of the 
notification. If the buyer fails to provide the ACI number timely, it will 

be sufficient to submit that notification message instead of the 
transport document. 

(Bu geneldir, işlem özellinde farklılaştırılması gerekebilir)           (şimdilik 
Mısır ve birkaç ülkede başlamıştır, yaygınlaşma potansiyeli vardır.)  
 

Advance Cargo Information (ACI) is a new customs system that requires 
cargo data and documents (commercial invoice and final or initial bill of 

lading) at least 48 hours before cargo shipment from export country, to 
enable stakeholders to monitor any risk to the state through the Risk 

Management System (RMS), with the highest priority given to the 
security of Egyptian citizens. 

What are the Advantages of ACI? 

• Protecting the Egyptian citizens from unidentified goods or goods 
from unidentified origins 

• Reducing release time and hence the cost of releasing goods  

• Using electronic data and documents, thereby dispensing with 

paper documents 
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Who does ACI impact? 

• Importers 

• Exporters and suppliers (foreign) 

• Clearance companies 

• Sea/air shipping companies 

When will ACI be applied? 

ACI Application Phases 

• Phase 1 - Pilot as of 1st April 2021 

• Phase 1 - Mandatory Operation Phase as of 1st July, 2021 
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