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Sayın üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan
15/01/2021 tarih 34-130 sayılı yazıda;
Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret
Müşavirleri ve Ataşelerin, ihracatın ve ülke ekonomisinin daha da gelişmesi için tüm iş
insanlarının yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman
başvurabilecekleri temsilcileri olduğu,
Dış temsilciliklerin ihracatın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha
etkin hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığınca “Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi
Sistemi”nin (DTYBS) hayata geçirildiği, sistem ile dış temsilciliklerin ihtiyaç duydukları
bilgi ve belgelere tek ekrandan, daha çabuk bir şekilde ulaşmalarına ve temsilcilik faaliyetleri
ile ekonomik ve ticari gündeme dair önemli gelişmeleri anlık olarak Ticaret Bakanlığına
bildirmelerine imkân sağlandığı ve Dış temsilciliklere ulaşan firma taleplerinin, başvuru ve
cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan
“Müşavire Danışın” uygulamasının da geliştirilerek DTYBS'nin kapsamına alınarak 2 Ocak
2020 tarihinde ihracatçıların ve iş dünyasının hizmetine sunulduğu ifade edilmektedir.
Aynı yazıda devamla, uygulamanın iş dünyasının Ticaret Müşavirleri ve Ataşeler ile
iletişiminin kolaylaştırılması ve etkinleştirilmesinin amaçladığı, uygulama kullanılarak,
Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi,
kendilerine sorular yöneltilmesi ve Müşavirler tarafından verilen cevapların ve sağlanan
bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesinin mümkün olduğu, uygulama kapsamında
ayrıca iş insanlarının doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir “karar ağacı”
da kurgulandığı, ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerle ilgili olmaması
durumunda doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli
yönlendirmelerin yapıldığı ve dış temsilciliklere yönelik bilgi taleplerinin 1 Şubat 2021
tarihinden geçerli olmak üzere yalnızca “Müşavire Danışın” uygulaması üzerinden
yapılabileceği belirtilmektedir.
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Bu bağlamda, söz konusu uygulamaya ve tanıtım videosuna ilişkin linkler aşağıya
çıkarılmış olup, Ticaret Bakanlığı dış temsilciliklerine yönelik bilgi talepleri için “Müşavire
Danışın” uygulamasının kullanılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu önemle
bilgilerinize sunarız.

e-imzalıdır
Sertaç Ş. TORAMANOĞLU
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
“Müşavire Danışın” Uygulama Linki: https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr
“Müşavire Danışın” Tanıtım Videosu: https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/musaviredanisin
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