
Birligimizin Klymetli Mensubu.

Ticaret dUnyasmmve Birligimizin en cnemli pcvdcskmndon olan GUmrUk
ve Ticaret Bakanllglmlzm, GUmrUkE~ya Takip ve Analitik Performans
Proqrcnu (GET-APP)adlyla yepyeni bir Sistemi hayata ge~irmi~
oldugunumUjdelemektenbUyUkbir mutluluk duyuyoruz.

KUreselrekabette zamanve lojistik maliyetlerle en srk kcrsrloscn
ticaret aktorleri olarak bizlere bu Sistem sayesindeessiz bir hizmet
sunulrnusoldu. Busistem Uzerindenihra~ veya ithal ettigimiz e~yanln
nerede oldugu, hangi islemlertnin bitirildigi, hangi islemler icln
bekledigi, bu i~lemlerin ne kadar zamandatamamlandlgl, kalani~lemlerin
ne kadar zamanalacaglgibi bilgilere internet bagiantisl olan herhangi
bir bilgisayardan veya cep telefonunuzdan iicretsiz olarak
erlseblleceksiniz.

BuSistem sayesinde,gUmriiklerdeki i~lemleri, her cdrrrubcsmdcn
sonunakadar onhk olarak izleyebilecek ve etkin bir performans
degerlendirmesi ger~ekle~tirebilecegiz. Flrmcmrzrn,ta~lylclmlz,", liman
idaresinin, giimrUkmU~avirimizin,gUmrUkidaresi ve esynnmhareketi
sUrecinde rol alan bUtiin kurumve kuruluslcrm i~lemleri ne zamanve ne
kadar sUredeyaptrgml dogrudangorebilecegiz. Bununyanmda,
onUmUzdekidonemdebu sistem sayesindefirma bozmdoyrlhk
perfcrmcnsrmm da olcme lmkoruncsahip olacaglz.

Avrrcc, ihracat veya ithalat islemler-indezamankaybrnave ~e~itli
maliyetlere yol cccn i~lemleri de kolayca teshis edebileceqiz. Yani bu
Sistem hemdl~ ticaret lojistik sUrecini ve gUmrUklerdekij~lerimizi
~effafla~tlrarak kolayla~trracakhemde maliyetlerimizi dU~Urecek
bir~ok yeni projenin de tetikleyicisi olacaktlr.

BuSistem, arzu ettigimiz ~ekilde dr~ticaret i~lemlerinin ~effaf, hesap
verebilir, performans ve hedef odak" bir yapryage~i~inidahada
hrzlandrracaktlr. Busistem sayesindedl~ ticaret i~lemlerinde bir u~tan
diger uca takip edilebilirligi artlrma, bUtUni~lemlerin daha hrzlr, kolay.
ucuzve emniyetli yUrUtUlmesinisaglamaamacrnabir adrmdaha
yakla~rlmaktadrr.

Gerek pilot donemdegerekse tum TUrkiye'de uygulamanmba~latddlgl 2
Kaslm2017'densonraki donemdeSistemi kullananUyelerimiz, Sistem
sayesinde i~ lojistik sUre~lerindesaatlerle ifade edilen tasarruf
sagladlklarrnl da ifade ederek memnuniyetlerini bildirmektedirler.
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Sistemle ilgili daha fazla bilgi GUmrUkve Ticaret Bakanlrgrmrzrnweb
sayfasmda, 2017/12 sayrlrGenelgesindeve ekinde yer alankullanrm
krlavuzundamevcuttur.

Sistem'den faydalanmak isteyen kullanrcradaylarrnm bUrokratik
i~lemlerle ugra~madanasgari kosullor: saglamalarrgozetilmi~tir.
Ozellikle Bakanlrgrnelektronik veri tabanlarr arasrndayer alanMerkezi
Sicil Kayrt Sistemi (MERStS) ve YUkumlUKayrt ve Takip Sistemi
(YKTS) vcsrtcsi ile bosvurusureclnln olabildigince kagrtsrzyurUtUlmesi
hedeflenmistir. Artrk MERStS'te kayrtlr firmalarrn sahipleri, ortaklarr
veya+cnrmhyetkilileri gumrugegitmeden online olarak kullcmcrkodu
alarak da esyosmmsUrecini takip edebilmektedir.

Birligimiz uyesi siz degerli dl~ ticaret erbabr, sanayicileri ve i~
adamlarrnrnbuyeni Sistemden aktif olarak yararlanmasrnrarzu ediyor,
bu sistemin bir an once aktif ve etkin kuliamcisl oimanizi bekliyoruz.

BuSistemi etkin ve aktif oJarakkullanmanrnsure ve maliyetler oJarak
islemlerjnize pozitif etkiler yapacagrnrbiliyoruz. Ayrrco Sistemin daha
fazla geli$tirilmesi icin GenelSekreterligimize gerekse Gumrukve
Ticaret Bakanlrglmlzaileteceginiz degerli fikirleri onemsiyoruz.

Sistemin, tUm kullanrcrlarave iilkemize hayrrlr olmcsim diliyoruz.
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