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İthalat ve İhracatınızın Son Durumunu 
Öğrenmek ve Belgelerinizi Görüntülemek İçin 
GET-APP Uygulamasını Kullanın 
 
 
 
Savaş ÖZDOĞAN 
Gümrük Müşaviri 
 
 
 

Özet 
İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini mümkün kılan Gümrük Eşya Takip ve Analitik 
Performans Programı (GET-APP) uygulaması 2017 yılı Kasım ayından itibaren kullanılma-
ya başlanmıştır. İhracatçı ve ithalatçılar yanında taşıyıcılar ile dolaylı temsilcilerin GET-
APP uygulamasından faydalanmak yönündeki talepleri de göz önüne alınarak program 
güncellenmiştir. 
Bu makalemizde GET-APP uygulamasının ithalat ve ihracatçılarımıza getirdiği kolaylıklar 
ve yenilikler konu edilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: GET-APP, SHIP, MOLBIS, MERSİS, YKTS, BİLGE. 
 
 

1. Giriş 

GET-APP; Gümrük Eşya Takip ve Analitik 
Performans Programı’nın kısaltılmış halidir. 
Ticaret Bakanlığı iç ve dış ticaret ile güm-
rüklerde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmayı, 
elektronik platformları etkin kullanarak gü-
venli ve hızlı ticareti artırmayı hedeflemek-
tedir. 
Bu kapsamda Bakanlıkça ticaretin kesinti-
siz ve hızlı işlemesi için Gümrüklerin Dijital-
leştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Li-
man Takip Sistemi, Liman Tek Pencere Sis-
temi, Varış Öncesi Gümrükleme projeleri 
gibi birçok yenilikçi ve sonuç odaklı çalışma 
hayata geçirilmiştir. 
GET-APP uygulamasının amacı Türkiye'de-
ki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemleri-
nin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye 

Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans 
Programı  üzerinden ulaşabilmelerini sağ-
lamaktır.  
Şimdi aşağıda maddeler halinde GET-APP 
uygulamasını inceleyelim. 
 

2. GET-APP’in Sağladığı Faydalar 

GET-APP doğru bilgiyi, kolayca ilgililere 
sunmayı hedeflemektedir.  
Sunulan bilginin, kullanıcının iş yapma ye-
teneğine katkı sağlayacağı düşünülmekte-
dir. 
Uygulama ile; 
- Her kullanıcı, belirli bir takvim dönemi 
içindeki ithalat ve ihracat sürecine dair 
kendi yürüttüğü veya iş ortağının gerçekleş-
tirdiği işlemleri takip edebilir. Kullanılan bel-
gelere toplu halde erişebilir. 
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- Tahmini tamamlanma tarihine ilişkin fikir 
edinebilir. 
- Kullanıcılar ayrıca, alternatif ithalat veya 
ihracat desenleri ve bunların ortalama süre-
si hakkında fikir edinebilir. 
 
3. GET-APP ile Ne Tür Bilgiye 
Erişilebilir? 

Gümrük işlem tarihleri ve bu işlemlerde kul-
lanılan temel belgelere GET-APP üzerinden 
erişilir. 
- Gümrük işlemlerinin başlangıç ve bitiş 
tarihleri, 
- Gümrük işlemlerinin statüleri (açık/kapalı), 
- Başlatılmış bir ithalat veya ihracatın tah-
mini tamamlanma süresi, 
- Yol, Gümrük, Fasıl gibi değişkenlere göre 
geçmiş ortalama ithalat ve ihracat süresi, 
- Gümrük işlemlerinde kullanılan bazı bel-
gelere ait numara, statü, tarih gibi temel 
verilere, 
erişilebilir. 
 
4. Tahmin Süresi Nasıl Hesaplanır? 

İthalat tahmin süresi, sınır gümrük idaresi-
ne/iç gümrük idaresine varan eşyanın, varış 
tarihi itibariyle ne kadar sürede serbest do-
laşıma sokulabileceğini gösterir. Alıcı, eşya, 
gümrük idaresi, mesai saati, mevsim gibi 
bazı değişkenlere göre hesaplanır. 
İhracat tahmin süresi, beyannamesi tescil 
edilen eşyanın, tescil tarihi itibariyle Türkiye 
gümrük bölgesini ne kadar sürede terk 
edebileceğini gösterir. Gönderici, eşya, 
gümrük idaresi, mesai saati, mevsim gibi 
bazı değişkenlere göre hesaplanır. 
 

5. GET-APP’i Kimler Kullanabilir 

İthalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştiren 
alıcılar, göndericiler, Gümrük Müşavirleri, 
taşıyıcılar ve asıl sorumlular kullanabilir. 

Kullanıcı adayının aşağıdaki 2 koşuldan bi-
rini sağlaması yeterlidir: 
1- Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) 
firmayı temsile yetkililer arasında yer almak, 
2- Yükümlü Kayıt Takip Sistemindeki 
(YKTS) temsilciler arasında yer almak (güm-
rük işlemlerine ilişkin elektronik beyanda 
bulunanlar). 
 

6. GET-APP’i Kullanmak için Ne 
Yapmalıdır? 

Uygulama, Ticaret Bakanlığı web sitesinde-
ki E-İşlemler menüsünde yer almaktadır. 
A) Kullanıcı adayı, Merkezi Sicil Kayıt Sis-
teminde (MERSİS) firmayı temsile yetkili 
kişiler arasında ise; 
1. Kullanıcı adayı, e-devlet içindeki 
(www.turkiye.gov.tr) “Ticari İşletme ve Şir-
ket Sorgulama” üzerinden, ilgili firmanın 
yetkililerini kontrol eder. Kullanıcı adayı, 
firma yetkilileri arasında kayıtlı olmalıdır. 
2. MERSİS kaydının güncellenmesi gerekli 
ise şu bağlantıdan faydalanılabilir: 
(https://mersis.gtb.gov.tr) 
3. Kullanıcı adayı, (https://www.turkiye. 
gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlan-
tısını kullanarak, bilgilerini gümrük veri ta-
banına aktarır. 
4. Kullanıcı adayı  (https://uygulama.gtb. 
gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantı-
sına tıklayarak gerekli bilgileri girer. 
5. Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı bilgileri 
ile diğer veri tabanlarındaki bilgiler karşılaş-
tırılır. Bilgiler uyumlu ise “Yetkilendirme iş-
leminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. 
6. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce-
den alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE 
kodunu ve şifresini girerek 
(https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/acco
unt/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlan-
tısından GET-APP’i kullanabilir. 
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7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce 
alınmış bir BİLGE kodu yok ise 
(https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslem
leri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre 
oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve 
şifresini girerek (https://uygulama. 
gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnU
rl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’i 
kullanabilir. 

B) Kullanıcı adayı, Yükümlü Kayıt Takip Sis-
temindeki (YKTS) temsilciler arasında yer 
alıyor ise; 

1. Kullanıcı adayının YKTS’de kayıtlı olup 
olmadığı Gümrük Müdürlüğü Müşavirlik 
Servisinden öğrenilebilir. 

2. Kullanıcı adayının YKTS’ye kaydı, çalışı-
lan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müdür-
lüğü aracılığı ile yapılabilir. YKTS’ye nasıl 
kayıt yapılacağı şu bağlantıda açıklanmak-
tadır: 
http://risk.gtb.gov.tr/data/551b96d7f29370
52904b0d73/YKTS%20Y%C3%BCk%C3
%BCml%C3%BC%20K%C4%B1lavuzu%
2031.03.2015%20V1.pdf 

3. YKTS'ye kaydedilen temsilcinin, firma 
sahibi/ortağı/çalışanı/temsilcisi olduğuna 
dair belge (imza sirküsü) Gümrük Müdürlü-
ğüne teslim edilerek kayıt onaylatılır. 

4. YKTS kaydı onaylanan temsilci, 
(https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Acco
unt/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli 
bilgileri girer. 

5. Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı bilgileri 
ile diğer veri tabanlarındaki bilgiler karşılaş-
tırılır. Bilgiler uyumlu ise “Yetkilendirme iş-
leminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. 

6. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce-
den alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE 
kodunu ve şifresini girerek (https://uygula 
ma.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?Retu

rnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-
APP’i kullanabilir. 
7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce 
alınmış bir BİLGE kodu yok ise 
(https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslem
leri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre 
oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve 
şifresini girerek (https://uygulama. 
gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnU
rl=%2f GETAPP) bağlantısından GET-APP’i 
kullanabilir. 
Gümrük Müşavirleri YKTS de kayıtlı oldu-
ğundan, 4 numaralı maddeyi uygulamaları 
yeterlidir. 
 

7. GET-APP Kullanıcı Kılavuzu Ne 
işe Yarar? 

Ticaret Bakanlığı tarafından 16.10.2019 ta-
rihinde GET-APP Kullanıcı Kılavuzu yayın-
lanmıştır. 
Kılavuzda Tanımlar başlığı altında Özet be-
yan, taşıma senedi, Varış bildirimi, Geçici 
Depolama Yeri, Detaylı Beyan, Çıkış Bildi-
rimi, TIR Karnesi Tutanak vb. tanımların ne 
olduğu açıklanmıştır. Programa kayıt ve gi-
riş bölümünden sonra ithalat, ihracat ve 
Antrepo işlemlerinde nasıl sorgulama yapı-
lacağı tek tek anlatılmaktadır. 
Ayrıca Ticaret Bakanlığı sitesinde ithalat, 
ihracat ve Antrepo işlemlerinde GET-APP 
uygulamasının nasıl yapılacağını açıklayan 
kısa bilgilendirme videoları yer almaktadır. 
Uzman personelce hazırlanmış sesli video-
larda ayrıntılı olarak uygulamalar örneklerle 
anlatılmaktadır. 
 

8. İhracatta Dijital Gümrük 
Uygulamasında GET-APP Kullanımı 
Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tari-
hinde yapılan değişiklikle ihracat beyanna-
meleri ile uluslararası düzenlemelerden 
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kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Tica-
ret Bakanlığınca  belirlenecek durumlardan 
kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylan-
ması gerekenler dışındaki ekli belgeler 
gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz 
edilmeyecektir. 
20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyan-
namesinin kağıt nüshası gümrük idarelerine 
ibraz edilmeyecekti. 
Bu tarihten sonra ihracat beyannamesi sa-
dece elektronik ortamda imzalanarak güm-
rük idaresine iletilmesi gerektiğinden hali-
hazırda veri giriş salonlarında yapılmakta 
olan işlemler Ticaret Bakanlığı  web sayfası 
"E-işlemler/Elektronik beyanname" menü-
sünden (https://uygulama.gtb.gov.tr/Istem 
ciBilge/) e-imza kullanılarak yapılabilecekti. 
Yapılan çalışmalar sonucunda; beyan sahi-
bi ve ilgili memur tarafından e-imza ile im-
zalanan ihracat beyannamenin e-imzalı 
nüshasına ilgili ihracatçı tarafından mükellef 
yetkisi ile GET-APP uygulaması üzerinden 
ulaşılabilmesi sağlanmıştır. 
 

9. MOLBİS (Müşteri Odaklı Lojistik 
Bilgi Sistemi)  Projesi İçinde  
GET-APP Uygulaması 
Ticaret Bakanlığı zaman içinde GET-APP 
Uygulamasında yazılımı güncellemiş ve 
GET-APP Versiyon 2'ye geçmiştir. 
Bakanlığa bağlı Risk Yönetimi, Tasfiye ve 
Döner Sermaye Genel Müdürlüğü konuya 
ilişkin olarak yapmakta olduğu çalışmaları 
tüm Gümrük  ve Dış Ticaret Bölge Müdür-
lüklerine 13.09.2019 tarihli yazısıyla iletmiş-
tir. 
MOLBIS İthalat ve ihracat süreçlerinin taki-
bi ve iyileştirilmesine yönelik bir sistemdir.  
3 temel hedeften oluşmaktadır: 
- İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibi 
(GET-APP) 

- İthalat ve ihracat sürelerinin dönemsel 
ölçümü ve tahmin (SHIP) 

- Süreçlerdeki aksaklıklarının giderilmesine 
destek (SÜREÇ İYİLEŞTİRME) 

MOLBİS Projesinden beklenen faydalar; 

- Süreçlerin kontrol ve denetimini kolaylaş-
tırmak, 

- Gümrük idaresinin veya mükellefin süreç-
lerdeki aksaklıklara müdahale etmesine 
destek sağlamak, 

- Sürelerin öngörülebilirliğini artırmak, 

- Özel sektör ile işbirliğini güçlendirmek, 

- Gümrük idaresindeki analitik çalışma yön-
temlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 

2016 yılı Ekim ayında  proje başlatılmıştır. 

- İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibi 
için GET-APP isimli uygulama yazılmıştır ve  
2017 yılı Kasım ayından beri kullanılmakta-
dır. 

- İthalat ve ihracat sürelerinin dönemsel 
ölçümü için SHIP isimli gösterge paneli ha-
zırlanmıştır. Tahmini sürelerin sunumu için 
GET-APP revize edilmiştir. 

- Süreçlerdeki aksaklıklarının giderilmesine 
destek olarak; GET-APP ve SHIP yazılımla-
rının yaygınlaşması ve geri dönüşler üzerine 
çalışmalar başlatılmıştır. 

- MOLBİS Projesi üstünde gelecekte ya-
pılması planlanan faaliyetler aşağıdadır; 

- İthalat ve ihracat ortalama sürelerini su-
nan gösterge paneli (dashboard), Bakanlık 
yönetici ve personelinin kullanımına açıla-
caktır. 

- İkinci hedef kapsamında hazırlanan uygu-
lamalar Bakanlık yöneticilerine ve çalışanla-
rına, ithalatçılara/ihracatçılara tanıtılacaktır. 

- Teşhis ve iyileştirme bileşeni kapsamında 
bir sistem tasarlanacaktır. 

- Kullanıcıların uygulamalarla ilgili karşılaş-
tıkları sıkıntılar takip edilecektir (sürekli). 
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- Değişen iş süreçlerine göre uygulamalar 
ve hesaplamalar revize edilecektir (sürekli). 
- Uygulamaların tanıtımına devam edilecek-
tir (sürekli). 
- Süreç iyileştirmeye yönelik ilave analizler 
ve çalışmalar tespit edilecektir (sürekli). 
- İlgili birimler ile aksaklıkların tespitine yö-
nelik eylemler planlanacaktır (sürekli). 
- Eylem planları takip edilecektir (sürekli). 
İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini 
ön gören ilk hedef, Gümrük Eşya Takip ve 
Analitik Performans Programı (GET-APP) 
uygulamasının yazılımı ile tamamlanmıştır. 
Böylece 2017 yılı Kasım ayı itibariyle dış 
ticaret erbabımız, ithalat ve ihracat süreçle-
rini aşama aşama izlemeye başlamıştır.  
Muhtelif tarihlerde iletilen kullanıcı talepleri 
ve Bakanlık bilgi sistemlerindeki gelişmeler 
doğrultusunda, ithalat ve ihracatta faydala-
nılan belgelere ait bilgiler de GET-APP üze-
rinden sunulmaya başlanmıştır. Kullanıcılar, 
GET-APP ile temel olarak işlem tarihleri, 
işlem tarafları ve belge numaraları bilgisine 
erişebilmektedir.  
Diğer taraftan, ithalat ve ihracat sürelerinin 
dönemsel ölçümü ve tahminini içeren 
MOLBİS projesinin ikinci hedefi kapsamın-
da yürütülen çalışmalar neticesinde; İtha-
latçı ve ihracatçı ile paylaşılmak üzere - İt-
halatçıların ve ihracatçıların yeni başlattıkla-
rı işlemler için tahmini tamamlanma süresi 
ve -Gümrüklere, rejimlere, taşıma şekillerine 
vb göre ortalama ithalat ve ihracat süresi, 
Gümrük idaresi ile paylaşılmak üzere- 
Gümrük Müdürlüklerinde yeni başlatılan 
ithalat/ihracat işlemleri için tahmini tamam-
lanma süresi hesaplanmış ve GET-APP 
Versiyon 2 yazılımına entegre edilmiştir.  
Bugüne kadarki değişiklikler aşağıda adı 
geçen modüller altında GET-APP Versiyon 
2 yazılımına ilave edilmiştir. 

- Detaylı Beyan (İlave- İhracat Beyanname-
lerinde Tahmini Süre Sütunu) - NCTS işlem-
leri - TIR işlemleri (Yeni) - Varış İşlemleri 
(İlave-İthalat Beyanlarında Tahmini Süre 
Sütunu) - Ceza Kararı 

- Ek Tahakkuk Kararı (Yeni) - Elektronik 
Belge-İşlem Süresi (Yeni) Bu bağlamda, 
GET-APP Versiyon 2 yazılımı 24 Haziran 
2019 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır. 

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçılar yanında taşı-
yıcılar ile dolaylı temsilcilerin GET-APP uy-
gulamasından faydalanmak yönündeki ta-
lepleri de karşılanmıştır. 

 

10.  SHIP (Süre Hesaplama ve 
İzleme) Programı 

Ticaret Bakanlığı 14.10.2019 tarihli yazısıy-
la; "belirli bir dönemde Türkiye’de gerçek-
leştirilen ithalat veya ihracat işlemlerine ait 
ortalama süreleri" grafik ve tablolar ile su-
nan web tabanlı Süre Hesaplama ve İzleme 
Programı (SHIP) isimli uygulamayı duyur-
muştu. 

SHIP ile sunulan veriler Ticaret Bakanlığı-
mızın kullanımına münhasırdır ve üçüncü 
taraflar veya kamuoyu ile paylaşılmamakta-
dır. 

Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) 
ile birlikte dış ticaret işlemlerinde izlenebilir-
liği ve öngörülebilirliği tesis etmek amaç-
lanmaktadır. 

GET-APP  ile birlikte geliştirilen SHIP uygu-
lamasında ülkemizdeki ihracat ve ithalat 
süreçlerine ilişkin eşya, ülke, gümrük idare-
si bazında süre ölçümleri gerçekleştirilmek-
te ve elde edilen süre ölçüm sonuçlarını 
istatistiki olarak analiz ederek dış ticaret 
erbabına devam eden işlemleri için tahmini 
bir bitiş süresi sunulmaktadır. 
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11.  GET-APP Uygulamasına 
Örnekler 

Örnek 1: 5940865427 vergi numaralı kulla-
nıcı son 4 ay içinde adına tescil edilen 
494719677179 numaralı taşıma senedi nu-
marasına ilişkin durumu sorgulamış ve ta-
şıma senedi kapsamındaki eşyasının 18 
Temmuz’da 08:06’da AHL Kargo Gümrük 
Müdürlüğü’ne vardığını ve aynı gün 
13:07’de ambara alındığını görmüştür. Eş-
yasının sonraki işlemlerini de yapıldıkça gö-
rebilecektir. 
X şirketi ithalat, ihracat ve antrepoya bağlı 
ithalat ve transit işlemlerini bu şekilde takip 
edebilmektedir. 
5940865427 vergi numaralı kullanıcı, tek 
pencere sisteminde yaptığı başvuruları sor-
gulamış, 19243251500854013195411 nu-
maralı belgesindeki eşya, izin miktarı gibi 
bilgilere ve belgenin hangi beyannameler 
kapsamında kullanıldığı bilgisine erişmiştir. 
5940865427 vergi numaralı kullanıcı alıcı-
sı/göndericisi olduğu Detaylı beyannamele-
re, NCTS beyanlarına, TIR ön beyanlarına, 
Taşıma senetlerine, Ceza ve Ek tahakkuk 
kararlarına ve Elektronik belgelere liste ha-
linde veya tekil olarak erişebilmektedir. 
Örnek 2: 5940865427 vergi numaralı kulla-
nıcı, 2019 yılı Temmuz ayında başlatılan 
ihracat işlemlerini sorgulamış ve 24 Tem-
muz’da saat 14:49’da Muratbey Gümrük 
Müdürlüğünde tescil edilen ihracat beyan-
namesi kapsamı eşyanın 101 saat içinde 
Türkiye’den çıkacağını öğrenmiştir. 
Örnek 3: 5940865427 vergi numaralı kulla-
nıcı, Erenköy Gümrük Müdürlüğünden ger-
çekleştireceği bir ihracat işleminin ortalama 
82 saatte biteceği bilgisine de ulaşmıştır. 
Örnek 4: Kayseri Gümrük Müdürü 26 Tem-
muz’da Müdürlüğünde tescil edilen ihracat 
beyannamelerini sorgulamış ve her bir ihra-

cat beyannamesi kapsamı eşyanın Türki-
ye'yi ne kadar sürede terk edeceğini göre-
bilmiştir.  
 

12.  Değerlendirme ve Sonuç 

GET-APP; Gümrük Eşya Takip ve Analitik 
Performans Programı’nın kısaltılmış halidir. 

GET-APP uygulamasının amacı Türkiye'de-
ki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemleri-
nin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye 
Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans 
Programı  üzerinden ulaşabilmelerini sağ-
lamaktır. 

GET-APP doğru bilgiyi, kolayca ilgililere 
sunmayı hedeflemektedir.  

Her kullanıcı, belirli bir takvim dönemi için-
deki ithalat ve ihracat sürecine dair kendi 
yürüttüğü veya iş ortağının gerçekleştirdiği 
işlemleri takip edebilir. 

Kullanılan belgelere toplu halde erişebilir. 

Tahmini tamamlanma tarihine ilişkin fikir 
edinebilir. 

İthalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştiren 
alıcılar, göndericiler, Gümrük Müşavirleri, 
taşıyıcılar ve asıl sorumlular kullanabilir. 

Uygulama, Ticaret Bakanlığı web sitesinde-
ki E-İşlemler menüsünde yer almaktadır. 

Ticaret Bakanlığı sitesinde ithalat, ihracat 
ve Antrepo işlemlerinde GET-APP uygula-
masının nasıl yapılacağını açıklayan kısa 
bilgilendirme videoları yer almaktadır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda; beyan sahi-
bi ve ilgili memur tarafından e-imza ile im-
zalanan ihracat beyannamenin e-imzalı 
nüshasına ilgili ihracatçı tarafından mükellef 
yetkisi ile GET-APP uygulaması üzerinden 
ulaşılabilmesi sağlanmıştır. 

MOLBIS İthalat ve ihracat süreçlerinin taki-
bi ve iyileştirilmesine yönelik bir sistemdir.  

3 temel hedeften oluşmaktadır: 
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•İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibi 
(GET-APP) 
•İthalat ve ihracat sürelerinin dönemsel öl-
çümü ve tahmin (SHIP) 
•Süreçlerdeki aksaklıklarının giderilmesine 
destek (SÜREÇ İYİLEŞTİRME) 
Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) 
ile birlikte dış ticaret işlemlerinde izlenebilir-
liği ve öngörülebilirliği tesis etmek amaç-
lanmaktadır. 
GET-APP programı ile eşyasının hangi 
aşamada olduğunu anlık olarak takip ede-
bilen ticaret erbabımız, SHIP kapsamında 
elde edilen sonuçlar marifetiyle, başlattığı 
ithalat ve ihracat işlemlerinin ne kadar sü-
receğine ilişkin bir tahmin bilgisine yine 
GET-APP programından erişebilmektedir. 
Böylece dış ticaret erbabımızın, işlemlerini 
izlenebilirlik ve öngörülebilirlik imkânlarıyla 
etkin bir şekilde sürdürmesinin önü açıl-
maktadır. 
Ticaret Bakanlığı yeni devreye alınan SHIP 
uygulaması sayesinde ileri düzey istatistiki 
analizler yaparak,  ihracat ve ithalat süreç-

lerinde yer alan her aktörün iş performansı-
nı ölçülebilmektedir. 
Ölçüm sonuçları dış ticaret ve lojistik süreç-
lerde iyileştirmeye açık alanların belirlenme-
sinde önemli bir referans noktası olacaktır. 
Bu sayede dış ticaret ve lojistik süreçlerin-
deki aksaklıklar kolaylıkla görülebilecek, 
tespit edilen aksaklıklara ilişkin çözümler 
geliştirilecektir. 
Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçılar artık 
ticaret işlemlerinin ortalama ne kadar süre-
ceğine ilişkin tahmini bilgiye GET-APP üze-
rinden ulaşabilecektir. 
Ticaret Bakanlığımız SHIP uygulamasıyla 
da ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik 
değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini 
kısaltan projeler geliştirebilecektir. 
Bu iki yeni uygulamayla  dış ticaret süreçle-
rinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş 
yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek-
tir. 
Bu bağlamda bundan böyle ticaret erbabı-
mızın gümrük idarelerinden aldığı hizmetler 
şeffaf ve ölçülebilir olacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça 

- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, 
- Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliği, 
- 16.10.2019 tarihli GET-APP Kullanıcı Kılavuzu, 
- Ticaret Bakanlığı RYTDSGM’ün 14.10.2019 ve 13.09.2019 tarihli  yazıları.  


