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İHRACATÇI BİRLİKLERİ SAP PROGRAMINA GEÇİŞ HAK. BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bünyesindeki tüm İhracatçı Birlikleri ve diğer tüm
birimleri ile koordineli bir şekilde haberleşebilen entegre tek bir teknoloji yazılım ve donanım
altyapısına sahip olması hedefiyle 1 Temmuz 2018 tarihinde SAP projesine geçiş sağlanacaktır.
TİM SAP projesi 9 ayrı modülden oluşmakta olup, proje kapsamındaki en önemli
modül ihracatçıların üyelik bilgilerinin yönetileceği ve ihracat beyannamelerinin girilip,
onaylanacağı Üyelik ve Beyanname dış ticaret modülüdür. Bu modül muhasebe, doküman yönetim
sistemi gibi modüllerle ve ilgili dış sistemlerle entegre bir şekilde çalışacaktır.
Bu itibarla, 1 Temmuz tarihinde beyanname onay sürecinde E-Birlik sisteminden
geçilecek olan SAP sistemi Gümrük Müşavirliklerinin hali hazırda kullandığı sistemlerle entegre bir
şekilde çalışacaktır. Ancak, bu sistemde dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri, gümrük
beyannamelerinde beyan sahibi kısmında ihracatçı firmanın vekili olduğu Gümrük
Müşavirliklerinin bilgisinin belirtilebilmesi için ihracatçı firmalara yönelik hazırlanan
vekaletnamelerin Genel Sekreterliklere ibraz edilmesi ve tanımlatılması gerekmektedir. Aksi
takdirde, Gümrük Beyannamelerinin beyan sahibi kısmına Gümrük Müşavirliği bilgisi eklenmesi
mümkün olmayacaktır.
Diğer taraftan, yeni sistemle birlikte İhracatçı Birlikleri manuel beyanname giriş
ekranının değişmesinden kaynaklanacak olası zaman kaybını önlemek amacıyla, 1 Temmuz
tarihinden itibaren Gümrük Müşavirliklerinin ve ihracatçı firmaların Genel Sekreterliklerden
aldıkları şifrelerle ve Gümrük Müşavirliklerinin ihracatçı firmalar için ibraz ettikleri
vekaletnamelerle beyannameler gerek Gümrük Müşavirlikleri ve ihracatçı firmalar tarafından hali
hazırda kullanılan sistemler aracılığıyla gerekse internet üzerinden daha sonra belirtilecek olan link
aracılığıyla onaylanabilecektir. Bu şekilde yaşanacak olası zaman kaybının önlenmesi
amaçlanmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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