“KOLAY T CARET, BÜYÜK TÜRK YE” PROJELER TANITIMI
De erli Misafirler, Bas

n De erli Temsilcileri;

Hepinize ho geldiniz diyor, sevgi, sayg ve muhabbetle selaml yorum.
Gümrük ve Ticaret Bakanl olarak hedefimiz; Türkiye’nin, “ticaretin en kolay ve
en güvenli yap ld ülke” olmas sa lamakt r.
Ülkemizdeki 3 milyonu a
hizmet üretmektedir.

n ticari i letme, 1 trilyon dolar n üzerinde mal ve

400 milyar dolara yakla an d
gerçekle tiriliyor.

ticaretimiz, Gümrük Kap lar

zdan

76 milyon tüketicimiz, bu mal ve hizmetlerden yararlanmaktad r.
rlar

zdan her y l milyonlarca insan ve araç, giri ve ç

yapmaktad r.

Bütün bunlarla ilgili i lemler ve süreçler Bakanl
zca takip edilmekte, güvenli ve
kolay ticaretin yol alaca kanallar, h zla ve büyük bir titizlikle in a edilmektedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanl iç ticaretin tüm yönlerini, gümrükler arac
ticaretin tüm ak
düzenlemektedir.
Geli en teknolojinin ve buna ba
geli melere göre yeniliyoruz.

olarak büyüyen ticaretin artlar

yla da

bu de

im ve

Ticaretin her alanda daha kolay ve daha güvenli yap lmas için yeni enstrümanlar
geli tiriyoruz.
Sistemlerin i leyi ini düzenliyor, varsa aksakl klar ortadan kald yoruz.
Bürokrasiyi azaltacak yeni projeler geli tiriyor ve uyguluyoruz.
2012 y , gümrüklerde ve iç ticarette büyük bir yenilenmenin ve de
olmu tur.

imin y

htiyaçlara cevap veremeyen 55 y ll k Türk Ticaret Kanunu’nu yeniledik.
Ve 1 Temmuz 2012 itibariyle de yürürlü e soktuk.
Ticari kodlar n yenilendi i devrim niteli indeki bu Kanun ile ticari hayat
ça da bir anlay getirdik.

za

2013 y ise, tüm bu çal malar n uygulamaya dönü tü ü ve sonuçlar n görülmeye
ba lad y l olacakt r.
Günümüzde ticaretin kolayla
etmektedir.

lmas , ekonomik kalk nma için hayati önem arz
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Ürünlerin piyasaya daha ekonomik, daha h zl ve daha güvenli ta nmas için i lem
maliyetlerini dü ürüyoruz.
Ula
n yani e yan n ta nma h
etkenlerden biridir.

, ticaretteki maliyetleri belirleyen önemli

Yap lan ara rmalar; lojistik performanstaki art
göstermektedir.

n ticaret hacmini de artt rd

Özellikle dü ük gelirli ülkelerde bu art etkisi %15 civar ndad r.
Daha iyi lojisti e sahip ülkeler daha h zl büyümekte, daha rekabetçi olmakta ve
yat mlar art rmaktad r.
Türkiye, 2010 y Uluslararas Lojistik Performans Endeksi genel s ralamas nda
3,22 puanla 39’uncu s rada yer almaktayd .
2012’de ülkemizin puan 3,51’e yükselmi ve ülke olarak lojistik performans
Çin’in ard ndan 27’nci s raya ç km r.

z,

Uluslararas ara rmalar gösteriyor ki; temel gümrük i lemleri, tüm ülke
gruplar nda birbirine oldukça yak nd r.
Fiziksel kontroller, hatta farkl kurumlar taraf ndan ayn sevkiyat n defalarca
kontrolü gibi durumlar, ülkeler aras ndaki farkl
olu turmaktad r.
Yine Lojistik Performans Endeksi’nde Türkiye “Gümrük lemlerinin Verimlili i”
alan nda; 2012’de, 2010’a göre on dört s ra yükselmi ve 3,16 puanla 155 ülke aras nda
32’inci s rada yer alm r.
Hedefimiz uluslararas de erlendirmelerde ülkemizi gümrük i lemleri bak
çok daha üst s ralara yükseltmektir.

ndan

Ba latt
z “Yetkilendirilmi Yükümlü Uygulamas ” ile gümrüklerde bekleme
süresini daha da azalt yoruz.
ymetli Misafirlerimiz;
Cumhuriyetimizin 100’üncü y nda ülkemiz için büyük hedeflerimiz var:
- Dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na girmek,
- Ki i ba na geliri 25 bin dolar seviyesine ç karmak,
- Dünyan n en büyük 10 liman ndan en az birine sahip olmak,
-

hracat

500 milyar dolara ç karmak.

Büyük hedeflere ula mak için büyük ad mlar atmak gerekir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanl

olarak 2023’e giden yolda büyük ad mlar at yoruz.

Zihinlerdeki kal plar k yor, olaylara farkl yönlerden yakla yoruz.
Yapt
z i
hedeflerimiz var:
-

hracatç

ve sorumluluk alanlar

zla ilgili büyük hayallerimiz, büyük

n gümrük i lemlerini kendi tesisinde yapt

bir Türkiye.

- Firmalar
n mallar t rlara yükleyip, gümrüklere u ramadan do rudan s
arak yurtd ndaki mü terilerine ula rabildi i bir Türkiye.
- Gümrüklerde t r kuyruklar n olmad
yava lamad bir Türkiye hedefliyoruz.

,

i lemlerin bürokrasiye tak p

Gümrük ve Ticaret Bakanl
olarak "En Kolay, En Güvenli Ticaret" vizyonu
do rultusunda; "Kolay Ticaret, Büyük Türkiye" projelerimizi hayata geçiriyoruz.
ticaret erbab
n gümrüklerde i lemlerini kolayla racak ve i lem sürelerini
saltacak, maliyetleri dü ürecek yeni bir uygulamay daha ba latmaktan büyük mutluluk
duyuyorum.
Bugün burada; i dünyam n heyecanla bekledi i ve “gümrüklerde devrim” olarak
nitelendirilen “Yetkilendirilmi
Yükümlü Uygulamas ”, “ hracatta Yerinde
Gümrükleme” ve “ zinli Gönderici” uygulamalar tan taca z.
Ayr ca; gümrüklerimizin Avrupa Birli i’ne giri i olarak ifade edilen ve 1 Aral k
2012’de yürürlü e giren “Ortak Transit Uygulamas ” sizinle payla aca z.
Yetkilendirilmi Yükümlü Uygulamas Nedir?
Yetkilendirilmi yükümlü;
-

Kurallara uyan,

-

Kay tlar düzenli ve izlenebilir olan,

-

Kendi öz denetimini yapabilen,

Mali yeterlili e ve yeterli güvenlik standartlar na sahip firmalar ile gümrük
idaresi aras nda stratejik bir i birli i giri imidir.
Bu statü, güvenilirli in devlet taraf ndan onaylanmas
Biz firmalardan kurallara uymalar
alt nda tutmalar istiyoruz.
sa

Kar
yoruz.

, effaf olmalar

r.
ve kendi kendilerini kontrol

nda onlara güven duyuyor, i lemlerini h zl

ve kolay yapmalar
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Yetkilendirilmi Yükümlü Statüsü Ticaret Erbab na Ne Sa lar?
1.
Yetkilendirilmi yükümlülerin e yas , di er firmalara göre gümrük idaresince
daha az kontrole tâbi tutulacakt r.
2.

Kontrol edilmesi gerekti i durumda, öncelikli olarak kontrol edilecektir.

3.

Gümrü e di er firmalara göre daha az bilgi vereceklerdir.

4.
“Yerinde Gümrükleme” ve “ zinli
yetkilendirilmi yükümlüler faydalanacaklard r.
5.

Gönderici”

haklar ndan

sadece

Hâlihaz rda uygulanan di er tüm kolayla rmalardan da yararlanacaklard r.

6.
Yetkilendirilmi yükümlüler ve onaylanm ki iler için ba lat lan ihracatta
kâ ts z beyanname uygulamas , yetkilendirilmi yükümlüler için ithalatta ba latt k.
Bu düzenleme sayesinde yetkilendirilmi yükümlüler ithalat ve ihracat beyannamesi
eki belgeleri ka t ortam nda gümrük idaresine sunmayacak, gerekli görüldü ünde gümrük
idaresine ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.
Yetkilendirilmi yükümlü statüsünü alan bir firma; güvenilir oldu unu, dürüst i
yapt
tüm dünyaya ilan ediyor demektir.
Yetkilendirilmi yükümlü statüsü uluslararas düzeyde tan nd
için, buna sahip
olmak; yurtd ndaki irketler taraf ndan tercih edilmek, özel i ili kilerinin geli mesi ve
itibar n artmas demektir.
Bu uygulama ile yurtd ndan sipari al rken mü terinize teslimat ne zaman
yapabilece inizi tam olarak söyleyebileceksiniz.
Mü terileriniz nezdinde güven tesis edeceksiniz.
Belirsizlik ortam ve pazar kay plar ortadan kalkacak.
Yetkilendirilmi Yükümlü uygulamas , gümrük idarelerimiz aç ndan da birtak m
faydalar sa lamaktad r:
Bu uygulama ile; güvenilir firmalar n e yas gümrüklerimize gelmeyecek.
Böylelikle gümrüklerimizde sadece güvenilir olup olmad
henüz tam
bilemedi imiz di er firmalar n e yas inceleyece iz.
Bu sayede güvenilir olmayan firmalar tespit etmemiz çok daha kolay olacak.
Kaçakç lar ve devleti kand rmaya çal anlar daha rahat yakalayaca z.
Güvenilir firmalar
bu tip yasad
eylemlerden kaynaklanan haks z
rekabetin etkilerinden daha iyi korumu olaca z.
4

Kimler Yetkilendirilmi Yükümlü statüsüne sahip olabilecek?
-

Güvenilir,

-

Ticari kay tlar düzgün izlenebilir olan,

-

Mali yap

-

Emniyet ve güvenlik kriterlerini sa layan,

-

En az üç y ld r faaliyette bulunan,

-

Türkiye’de yerle ik gerçek ve tüzel ki iler ile kamu kurum ve kurulu lar

taahhütlerini kar lamaya yeterli,

bu statüyü almaya hak kazanacakt r.
Yetkilendirilmi Yükümlü Sertifikas Nas l Al

r?

Yetkilendirilmi Yükümlü sertifikas almak isteyen firmalar, öncelikle Gümrük ve
Ticaret Bakanl Bölge Müdürlükleri’ne ba vuracaklar.
Gerekli artlar ta
incelenecektir.

p ta mad klar kâ t üzerinde, verdikleri belgeler nezdinde

Daha sonra firman n tesislerinde yap lacak incelemelerle, yapt
standartlara uygun olup olmad de erlendirilecek.
Gerekli artlara sahip oldu u anla lan firmalar sertifikalar
Sertifika alarak yetkilendirilmi yükümlü olan firmalar -alt
süresiz olarak bu hakka sahip olacaklar.

uygulamalar n

alacaklard r.
çizerek söylüyorum-

Belgeyi bir kere ald ktan sonra “firmalar istedi i gibi hareket edecek, kimseye hesap
vermeyecek” zannedilmesin.
Firmalar düzenli olarak izleyece iz. Kural ihlali yapan firmalara müeyyideler
uygulayaca z. Gerekirse belgelerini iptal edece iz.
Bu statüde nihai hedef; tüm dünyada güvenilir firmalardan olu an “uluslararas
güvenli ticaret a
n” olu turulmas r.
Yetkilendirilmi yükümlü uygulamas , ba ta Avrupa Birli i ülkeleri, Amerika,
Güney Kore ve Japonya olmak üzere dünyan n 46 ülkesinde geçerlidir.
Avrupa Birli i’nde 11 bin 564,
Amerika’da 8 bin 166,
Güney Kore’de ise 342 firma yetkilendirilmi yükümlü statüsüne sahiptir.

5

Biz dünyada bu uygulaman n var oldu u ülkeler ile kar kl anla malar yaparak,
her iki taraf n firmalar n yetkilendirilmi yükümlü statülerini di er ülkede
kullanabilmesini sa layaca z.
Böylece Türkiye’de verece imiz yetkilendirilmi yükümlü belgeleri Almanya’da,
Fransa’da, Amerika’da, Güney Kore’de ve bu uygulaman n yap ld di er tüm ülkelerde
geçerli olacak.
Bu ülkelerde yerel firmalar n yararland
ülkemiz firmalar faydalanabilecektir.
Yetkilendirilmi yükümlü uygulamas
hali haz rda bizim pazar z olan ülkelerdir.

kolayl klardan, yine bu statüye sahip

n yürütüldü ü ülkelerin büyük ço unlu u

YER NDE GÜMRÜKLEME
Yetkilendirilmi Yükümlü uygulamas
“Yerinde Gümrükleme”dir.

n getirdi i en büyük yeniliklerden biri

Yerinde gümrükleme ile öncelik ihracatta olmak üzere, Her Tesisi Bir Gümrük
Haline Getiriyoruz.
Avrupa Birli i ülkelerinde bu uygulama yayg n olarak kullan lmaktad r.
Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde gümrük i lemlerinin %70’inden fazlas ,
yerinde gümrükleme uygulamas çerçevesinde yap lmaktad r.
Yerinde
ba lat yoruz.

gümrükleme

uygulamas

thalatta yerinde gümrükleme uygulamas

öncelikli olarak

ihracat

i lemleri

ile

bu y lsonunda ba lataca z.

Yerinde gümrükleme; “güvenilir” oldu u onaylanm firmalar n mallar na
ili kin gümrük i lemlerinin, gümrük idaresi yerine firman n kendi tesislerinde
yap lmas r.
Tabii ki bizim görevlilerimiz yap lan i lemleri zaman zaman kontrol edecekler.
Gümrükleme alan yla ilgili sürekli görüntü kayd
içeren artlar getiriyoruz.
“Yerinde Gümrükleme” ile; ihracatç
gümrü e gitmeyecek.

n olmas gibi güvenlik kriterlerini

z art k gümrük i lemlerini yapmak için

Kendi i yerini, fabrikas , deposunu gümrük i lemlerinin yap ld
olarak kullanacak. yas do rudan mü terilerine gönderecek.

mekan
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De erli Dostlar m;
Tüm gümrük i lemlerini ve gümrük idarelerimizi sürekli de erlendirmeye tâbi
tutuyoruz.
Nereden, hangi arac n veya e yan n ne kadar zamanda geçti ini biliyoruz.
Bir yandan rü veti, yolsuzlu u, kaçakç
önlemek için çal yoruz. Di er yandan,
ticaret erbab
n i ve i lemlerini h zland yoruz.
Baz gümrük idarelerimiz çok yo un.
u anda; Halkal Gümrük Müdürlü ümüzde bir TIR’ n kuyrukta ortalama bekleme
süresi 6 ila 12 saat aras nda de mektedir.
Bu sürenin hem maliyetleri yükseltti ini, hem de sipari lerin zaman nda teslim
edilmesini zorla rd
biliyoruz.
te “Yerinde Gümrükleme” bu beklemeleri önlemek için at lan önemli bir ad md r.
Yerinde gümrükleme ile;
Art k t rlar n kat ettikleri yol, gümrü e gitmedikleri için k sal yor.
rlar n gümrüklerde bo yere beklemesi bitiyor.
Teslimat daha h zl yap labildi i için i lemler h zlan yor, daha çok sipari
al nabiliyor.
Tüm bunlar maliyetleri azaltacak ve ihracatç
Firmalar

n rekabet gücünü art racakt r.

z dünya pazarlar na girerken art k daha avantajl olacaklard r.

Yetkilendirilmi yükümlü uygulamas ticaret erbab
fayda sa layacak, ya da maliyetleri nas l dü ürecek?

za ne kadar maddi

Bu uygulaman n haz rl klar yap rken çal ma arkada lar mdan bir ara rma
yapmalar istedim.
Onlar da bu konuda kapsaml bir çal ma gerçekle tirdiler:
Yetkilendirilmi Yükümlü uygulamas ; gümrükleme i lemleri için firmalarca
yap lan ortalama 954 lira masraf n %90’ ortadan kald rmaktad r.
Böylece ticaret erbab sevkiyat ba na ortalama 861 lira tasarruf sa lamaktad r.
Yetkilendirilmi Yükümlü sertifikas na sahip bir firma için bir konteyner ürünün
gümrükleme ve nakliyesini ortalama %17,5 ucuzlat yoruz.
Bu tasarrufun ülke ekonomisine senede yakla k 900 milyon Lira veya döviz
baz nda 500 milyon dolar getirisi olacakt r.
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Firmalar z, gümrükleme i lemini kendi tesislerinde yapabildikleri için ihraç
mallar günün her saatinde yola ç kartabileceklerdir.
Herhangi bir iç gümrü e u ramadan, do rudan s
zl biçimde ula acakt r.

ra giden bu araçlar al

lar na en

hracatç lar
n sipari kar lama h zlar muazzam oranda artacak, beklemeden
kaynaklanan giderler azalacakt r.
Sonuçta; Rekabet gücü daha yüksek, daha iyiyi daha ucuza ve h zl ekilde
teslim edebilen ihracatç lar z Türkiye ekonomisini 2023’e ta yan lokomotifler
olacaklard r.
Yerinde gümrükleme yapmak isteyen bir firman n, “Yetkilendirilmi Yükümlü”
sertifikas na sahip olmas ve en az 5 milyon dolarl k ihracat yapar aktifli i
bulunmas gerekir.
NL GÖNDER
Her isteyen yetkilendirilmi yükümlü olamayacak.
Ama bu artlar sa layamayan firmalar
arzusunday z.

z için, ticaret i lemlerini kolayla rmak

Yetkilendirilmi yükümlü olan veya olmayan tüm firmalar n dolayl
faydalanabilece i “izinli gönderici” uygulamas ba latt k.
zinli Gönderici Statüsü”, ta
ba latt
z bir uygulamad r.

firmalar

olarak

n i lemlerini kolayla rmak üzere

“Yerinde Gümrükleme” uygulamas ile güvenilir ihracatç ya tan nan
kolayl klar, “ zinli Gönderici” uygulamas ile güvenilir ta
lara tan nacakt r.
Bu statüyü alan ta
- Mü terileri ad na ta

lar

z;
klar mallar kendi tesislerinde toplayacak,

- Burada t rlara yükleyecek ve
- Gümrük i lemlerini hiçbir gümrük görevlisinin nezareti olmadan, tamamen
kendileri yapacaklard r.
Yetkilendirilmi yükümlü olsun veya olmas n, herkes e yas
ramadan ta tma kolayl ndan faydalanabilecektir.

gümrü e

Burada en önemli sorumluluk; “ zinli Gönderici” statüsüne sahip ta
firmalardad r.
hraç edilecek ürünlerin gerekli kontrolleri, izinli gönderici taraf ndan yap lacakt r.
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Tekrar alt çizmek istiyorum: “ zinli gönderici” olan ta
oldu u belgelenmi firmalar olacakt r.
Art k isteyen herkes, bir izinli
gümrüklemesini burada yapt rabilecek.

göndericinin

firmalar, “güvenilir”

deposuna

ald rd

mal n

Bir anlamda; güvenilir nakliyeci, gümrük idaresinin yerini alacak.
Ta mac n tesisinden ayr lan t rlar do rudan s ra veya limana yönelecek,
herhangi bir iç gümrü e gitmeyecek, burada beklemeyecek.
Bu sayede ehir içindeki t r trafi i azalm olacak.
Kimler “ zinli Gönderici” Olabilir?
zinli gönderici olmay talep eden bir firman n, Yetkilendirilmi Yükümlü
statüsüne sahip ve
Minimum 500 transit beyan vermi uluslararas bir ta

olmas gerekiyor.

irketler, hem “Yerinde Gümrükleme” hem de “ zinli Gönderici” statülerine
sahip olabilmek için, “Yetkilendirilmi Yükümlü Statüsü” almak zorundad r.
ORTAK TRANS T
ymetli Misafirler;
Bakanl k olarak “En Kolay, En Güvenli Ticaret” hedefimizi gerçekle tirmek için
yürüttü ümüz bir di er önemli projemiz olan “Ortak Transit” uygulamas
1 Aral k
2012’de ba latt k.
Ortak Transit; Avrupa Birli i’ne tam üye olmadan, ta mac k sektörü
aç ndan AB üyesi bir ülke gibi i lem yapabilecek konuma geldi imiz tek
enstrümand r.
Ortak Transit uygulamas ;
Ortak Transit Sözle mesine taraf olan ülkeler aras nda e yan n gümrük vergilerinin
teminata ba lanarak ta nd ve bu ta man n “Yeni Bilgisayarl Transit Sistemi” (NCTS)
ile elektronik mesajlar kullan larak beyan ve takip edildi i bir uygulamad r.
Bu uygulama;
Ortak Transit Sözle mesine taraf olan Avrupa Birli i,
EFTA ülkelerinden zlanda, Norveç, sviçre ile
EFTA ülkesi statüsünü kazanan H rvatistan ve Türkiye’yi kapsamaktad r.
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Ortak transitin 4 ana unsuru vard r: H zl , Kolay, Güvenli ve Avantajl
Transit.
1-

zl Transit: Elektronikle me

Ortak Transit uygulamas n ilk ve en önemli pratik sonucu olan transitin
zland lmas ;
lemlerin her a amas n elektronik ortama ta nmas
ile
sa lanmaktad r.
Böylece araçlar n gümrük kap lar nda bekleme süresi asgariye indirilmektedir.
Halen bir arac n Avrupa’ya ortalama gidi -dönü süresi ortalama 12 gündür.
Ortak transit uygulamas ile bu süreyi 9 güne dü ürüyoruz.
Transit i lemleri, gümrük idareleri aras nda kar
ekilde zaman kayb na yol açmadan yap labilmektedir.

kl veri transferi yoluyla h zl bir

Bu sayede Gümrüklerimiz, Avrupa’daki yakla k 3000 gümrük idaresi ile
do rudan entegre hale gelmi tir.
2-

Kolay Transit

Transitin kolayla

lmas

n iki ana çerçevesi bulunmaktad r:

Birincisi; Ortak Transit mevzuat ndan kaynaklanan basitle tirmelerdir.
Bunlar;
Kapsaml teminat veya teminattan vazgeçme,
zinli al ,
zinli gönderici,
Özel tip mühür ve
Demiryolu, havayolu ve boru hatt ta malar
kincisi ise Ortak Transit
basitle tirmelerdir. Bunlar;

uygulamalar

n

r.

do as ndan

kaynaklanan

Araçlar n Sözle meye taraf ülkelerden geçi lerde asgari kontrollere tabi
tutulmas ve
Uygulanan tek teminat, bu teminat n dü ümlü olarak çal mas ve
serbest b rak lmas na ili kin kolayl klard r.
3- Güvenli Transit
Güvenli transitin en temel unsuru; i lemlerin elektronik ortamda azami güvenlik
ilkeleri çerçevesinde gerçekle tirilmesidir.
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ki ana unsur güvenli transiti tamamlamaktad r.
Birincisi; Transit i lemleri, hareket noktas ndan var
amada izlenmektedir.

noktas na kadar her

Örne in, Berlin’den Bursa’ya gerçekle tirilecek bir ortak transit i leminde araç ve
ya Berlin gümrü ünden yola ç kt anda beyanname bilgileri ülkemize giri yapaca
Kap kule ve Bursa’daki var gümrü ünde görülebilmektedir.
Böylece e ya için yap lmas gerekli risk analizleri ve kontroller daha etkin bir
ekilde gerçekle tirilecektir.
kinci unsur ise; uygulanan teminat sistemi ile kamu alaca
garanti alt na al nmaktad r.
4-

n tamam

Avantajl Transit

Ortak Transitin maliyet dü ürücü etkisi de önemli bir kazan md r.
Bu uygulamada bilgisayar ortam ndaki i lemler, kâ t üzerinde yap lan
lemlerin yerini almaktad r.
Bu da hem ticaret erbab na hem de kamuya ciddi ölçüde maliyet avantaj
sa layacakt r.
Avrupa’ya TIR Karnesi yerine elektronik beyan ile yap lacak ta malardan,
ll k yakla k 57 milyon Avro tasarruf sa lanmas hedefliyoruz.
Ta mac k uluslararas ticaretin en temel tamamlay

r.

Bu noktada Ortak Transit; Bakanl
n “kolay ve güvenli ticaret” ilkesini, “h zl ,
kolay ve güvenli transit” ile tamamlayan bir uygulamad r.
SONUÇ
Bugün burada bulunan firmalar zdan bir k sm na uluslararas ticaretteki
ba ar lar ndan ve ülkemizin ekonomisine katk lar ndan dolay ödüllerini takdim edece iz.
Sizlerin heyecan z ve evkiniz bizim çal ma azmimizi art yor ve hep daha
iyisini yapmak konusunda en önemli motivasyonu olu turuyor.
Yetkilendirilmi Yükümlü uygulamas n d ticarette ülkemizin son y llarda
yakalad ba ar daha da yükseltece ine inan yorum.
Ülkemize milletimize hay rl olmas
sunuyorum.

temenni ediyor, hepinize sevgi ve sayg lar
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