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Sayın Üyemiz, 
 
 
Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cezayir Bankalar Birliği (ABEF)’nin 09.02.2023 tarihinde 
Cezayir’de mukim bankalara gönderdiği bir örneği ekte iletilen yazıda; Cezayir Ticaret ve İhracatın 
Teşviki Bakanlığının aynı tarihli yazısı ile Cezayir’de bakliyat ürünlerinin ve pirincin ithalatında tek 
yetkili kurumun Cezayir Toprak Mahsulleri Ofisi (Office Algérien Interprofessionnel des Céréales- 
OAIC) olacağı, bu kurumun haricinde herhangi bir ithalatçıya ithalat izni verilmeyeceği belirtilmiş 
ve bankaların gerekli önlemi almalarının (ithalat dosyası açılmaması) talimatlandırıldığı 
bildirilmektedir. 
 
Yazıda devamla, söz konusu Ofis ile Cezayir Ticaret Müşavirliğimizce iletişime geçildiği ve 
konuyla ilgili uygulama modelinin henüz netleşmediği bilgisi alındığı iletilmektedir. 
 
Diğer taraftan, Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanlığından yapılan açıklamada ise; alınan 
önlemin bu ürünlerde piyasada yaşanan tüketici fiyat artışlarının kontrol edilmesi, gerekli görülmesi 
halinde sübvansiyonlara gidilmesi ve bu yolla tüketicinin korunması olduğu belirtilmiş ve bu 
ürünlerin ithalatçılarının, ithalat talepleri ve uygulama modelinin belirlenmesi ile ilgili olarak 
Cezayir Toprak Mahsulleri Ofisi ile iletişim kurması gerektiğinin belirtildiği ifade edilmektedir. 
 
Son olarak, Cezayir Ticaret Müşavirliğimizce, ihracatçılarımızın, bu ürünlere ilişkin halihazırda 
sürdürmekte oldukları ihracat operasyonlarında ihtiyatlı davranmalarının, Cezayir gümrüklerinde 
bir sorunla karşılaşılmaması için Cezayir tarafınca alınan bu karardan dolayı halihazırda ihracat 
işlemleri süren ihraç ürünlerinin Cezayir gümrüklerinde bloke olmayacağına, ürünlerin gümrüklerde 
bekletilmesi veya geri gönderilecek olması halinde doğabilecek olası masrafların ithalatçı tarafından 
karşılanacağına ilişkin ithalatçılarından yazılı taahhüt almalarının faydalı olacağının 
değerlendirildiği belirtilmektedir. 
 
Bilgilerini rica ederim. 
 
 
H. Okan ŞENEL 
Genel Sekreter Yrd. 
 
 
Ek: ABEF Yazısı 
 
Cezayir Toprak Mahsulleri Ofisi (Office Algérien Interprofessionnel des Céréales- OAIC) 
İletişim Bilgileri: 
Tel. : +213 21 23 73 04 /05 /06 / 07 
Fax : +213 21 23 73 13 - +213 21 23 66 65 
E-posta: contact@oaic-office.com 
E-posta: direction-generale@oaic-office.com 
Web sayfası: https://www.oaic-office.com/Historique.htm 
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