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diiıçyasının yg Birliğimizin cıı önemll pq/daşIarından oloı Gijnriik
ve Ticoıtt.Bolonlığııwzın, 6üınrük Eşyu Tokip ve Anqlitik Perfoı:nrıns
Pıugııını (ffiT-^PP) odıylo yepqlıl bir Sisieni hryto geçirıniş
. olduğunu m(idelenekteıı bliyük bir nutluluk duytıyuruz.
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Kiiresel relıabette zomqn ve lojistik ınoliyetlerle eıı sık l«a6ıloşoıı
flcoılEf okförleri oloıuk bizlerebu Sisteın scyesinde eşiz bir hizmet
., sunulınş o|dtı. Bıı sisteın üzerindeıı ihıuç vğra ithot ettiğiniz eşıoı,ı*ı
ıprdaoldtığu, hoıui işlemlerinin bitirildiği, hongi iş|anler için
.beklediği, bu işlemlerin ne kodor zqmondo toınaınlondığı, kolan iştemlerin
'
ae lgdon zanun alacağı gibi blğllare intenıet bğhntısı ohn herhoıgi
bir biğisayurdoı yg}ıo cep telefonunuzdoıı iicretsiz ohrok
crişc,bilcceksiniz.

Sisteııı soyesinde,güınrükterdeki işleınleri, hen odımı başındoıı
. sonuno kodcr onlık oloıuk izleyabı,ler;ek ve etkin bir performorc
dğerlendirmesi gerçekleştirebileceğiz. Firmomızın, tçıyıcıınızın, linaıı
,
.idq]ısinin,gilnrük ıntişoviriınizin,giinrük idoresi ye eşyqRın tureketi
..fu

.

lodor sürede pptığını dğudon E§reblt*ğz. Bunun 1nnındo,
.öhilnüzdeki döııemde bu sisteın sryesinde firmo bozındo yıllık
perfortııaısımızı do ölçme iml«nıno sohip o|aağız.

ihıtcot

ithoht işleınleı:iııde.zaınan kcybına ve ççitli
Ayrıco,
.. nollyetleıu yol oçoıı işleınleri de koloyca teşhls edebileğz. Yoni bu
Sisfeın han dış tjcoret lojistik siirecini ve güınrüklerdeki işleriınizi
şeffofloştıroıuk ko.lqylo§tırocok hem de ınaliyetlerimizi di§ürecek
birçok yeııi projeııin de tetikleyicisi olocoktır.
Bu Sisteın, orzu ettiğimiz şekilde dış

ticoret igleınterininşeffof, hesop

veıubilir, performoruı vehelef odotılı bir ppıp geçişini doho do
. .hızlondırocoktır. Bu sistem soyesinde dış ticoret işleınlerinde bir uçfon
diğer uca tokip edilebilirliği oıtırmo, büt[in işlenlcrin doho hızlı, l<olay,
ucuz ve cınniyetli yürütülıncsini soğloına o]nocıno bir odın doho
.yuklçılmoktodır.

.

azrekpilot döııemdc acıu}ıte ttim Tlirkiyd&, uygulaınanın bçlctıldğı ?
.l(osıın 2Ol7 dar sonıuki doııgnde Sisfemi ku loııoıı iiyelerimiz, Sistcaı
.,:saycsinde iç lojistik süreçlerinde sogtlerle ifodc cdileıı tosorırıf
, sdlodıklorını do ifode etQıek meınnııniyetlerini bi ldirmektedirlcr.
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^-___a_

--
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Sisteın'deçı frydoloıınok isteyaı kullanıcı odryhrının büıtkıntik
ışlenlırle ğıuşınadoıı oşgqri koşullanı soğloınalorı gözetilmiştir.
ÖııHikle Boloıılığn elektıunik veri tobonlorı oıusında yer aloı Ittterkezi
Sicil Kayıt Sistemi (iAERStS) ve Yükümlü lfuyıt ve Tokip Sisteni
.üKrS) rcsıtası ila bqsvııru sürecinin olobildiğiırcc @ıtsız yürütülıııasi
lç/ıeıf lqıınişti r. A rt ı k lr}ERSİS'te ltryıt l ı f irnolorı n soh P ler i, ortqtdorı
yeyu tcnıınlı yetkililerl günırğe gitmedan online ohıuk kulloııcı kodu
. olqıqk da e!ıy,qsınm sürecini tokip edcbilınektedir.

8inlilfıniz ııyesi siz d@ıli dış ticaret erbobı, saııryicileri ve iş
odonlqrının bu ycııi Sisteındeıı oktif oloıuk yurorhnmqsmı orzu ediyor,
h.sislınin blr oıı ğre oktlf w gtldn laılloııcısı olınanzı bekliyoıouz.

.

. Bu.§ist"Jri etkin ve qktif olqıuk k]hnmoııın siir,e ve mcliyetler olorak
işlcınlerinize pzitif etkiler yupocoğını biliyonız. Ayr,ıca Sisfenin dq}ıo
.

fozh gel işti ri mesi ç n ğqıel Sekreterl iğim ze ger el+* Oiimrük ve
Ti caret Baloııl ığı ın zo leteceğin iz dğrli f iki rleri öneırsiyoruz.
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Sisteınin, tüm kulhnıcılqm ve ülkeınize hoyırlı olıııosını diliyoruz.
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