İTHALAT HİZMETLERİ
İTHALAT; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına
denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.


















İthal konusu eşya evraklarının önceden temini ve kontrolü.
Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
T.C.Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında
tereddüt varsa küşat edilmesi. Gümrük kabul ve tescil işlemine
başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması.
Ordino alımı.
İthal konusu eşyanın GTIP’ inin tespit edilmesi.
Talep halinde ön müsaadelerin alınması.
Eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi
verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi, tahakkuklarının yapılarak
teminat veya parasının yatırılması.
Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun
olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının
yapılması.
Transit, özel ve genel antrepo işlemlerinin yapılması.
Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye
bildirilmesi.
Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin
yapılması.
İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki
teslimi.
Elektronik arşivleme.

İHRACAT HİZMETLERİ
İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun
şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade
etmektedir.














İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
Hariçte İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Uygulamaları ve Telafi Edici
Vergi.
A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk
tasdik işlemlerinin vb. yapılması.
Sağlık sertifikası, kontrol belgesi düzenlenmesi, gerekli izinlerin
alınması.
Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin
yaptırılması.
Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya
alıcıya ulaştırılması.
Yüklenen araçların gümrük işlemlerinin takibi.
İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve
operasyon işlemlerinin tamamlanması.
Vesaiklerin taşıyıcı firmaya teslimi.
Geçici ihracat işlemleri ve sürelerinin takibinin yapılması.
Gümrük çıkış beyannamelerinin kapatılması.
Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ve evrakların ihracatçı
nüshasının firmaya teslimi.

TRANSİT GÜMRÜK HİZMETLERİ

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi
tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük
işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye
Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.
Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük
Bölgesi içinde;

o
o
o
o

Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine
taşınmasına izin verir.

Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin
ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak;
havayoluyla, boru hattıyla, demiryoluyla, denizyoluyla yapılan
taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat
aranmamaktadır.


Gümrükleme Hizmetleri

Ülkemizde Gümrük, Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan bir
kurumdur.Gümrükleme Hizmeti ise yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen
dış ticaret işlemleri sırasında ürün ya da hizmetlerin gümrüklü
sahalardan geçişinde devletle olan iş ve işlemlerin yürütülmesidir.
İthalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak kapsamlı gümrük hizmetleri
ve aynı zamanda danışmanlık hizmetlerini de sunmaktadır. Gümrük
mevzuatı ve değişiklikler düzenli takip edilerek; konuları ile ilgili olarak
müşteriler eş zamanlı bilgilendirilir.
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İthalat Gümrük İşlemleri
İhracat Gümrük İşlemleri
Transit Ticaret İşlemleri
Dahilde İşleme İşlemleri,
Hariçte İşleme İşlemleri ,
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,
Antrepo İşlemleri,
Geçici İthalat İşlemleri,
Geçici İhracat İşlemleri,
Transit Rejimi İşlemleri,
Posta Gümrük İşlemleri,
Serbest Bölge İşlemleri,
Yeniden İhracat İşlemleri,
İmha İşlemleri,
Gümrüğe Terk İşlemleri,
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna,
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri,
Geri Gelen Eşya İşlemleri,
Sınır Ticareti İşlemleri
Dış Ticaret
Firmamız birikmiş tecrübesi ile uluslararası alanda çeşitli
pazarlardan bilgi toplayan ve onları profesyonel olarak analiz

eden; üreticilere, hedef pazara yönelik geliştirdikleri ürün
tasarımlarında, değişen trendler doğrultusunda rehberlik
etmektedir. Böylece farklı ihtiyaç ve gereksinimlere hitap eden
ürünlerin gelişimi sağlanmakta ve bunun sonucunda üreticinin
uluslararası pazardaki konumu güçlenmektedir.
Dış Ticarette misyonumuz Türkiye’deki malların ihracatı ile
sınırlı kalmamakta; ithalat, ihracat , Transit, Uluslararası
Ticaret, hedef pazarlarda dağıtım kanallarının yapılandırılması,
ortak girişimlerde yer alma ve çeşitli projelere yatırım yapma
gibi birçok faaliyeti de kapsamaktadır ve beraberinde değişen
pazar koşullarına ve ortaya çıkan yeni fırsatlara da cevap
vermektedir.
Profesyonel kadromuz pazar trendlerini, uluslararası trendleri
takip ederek müşterilerini konuyla ilgili bilgilendirmektedir.
Tecrübesi ile ürünlerini başta İran olmak üzere Azerbaycan ,
Afganistan , Türkmenistan , Özbekistan , Kazakistan ,
Kırgızıstan , Tacikistan ve diğer doğal pazarlarımıza
ihracı,transit ve transit ticareti için üreticilere her türlü desteği
vermekte ve pazar bilgisini iletmektedir.
İstenilmesi halinde ürünleri kendi Gümrüklü & Gümrüksüz
antrepolarımızda bekletilebilmekte kendi makine ve
teçhizatlarımızla tahmil,tahliye ,elleçlemelerini
yapabilmekteyiz...



Antrepo Hizmetleri



Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin,
gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda muhafazasına imkan
tanıyan bir gümrük rejimidir. Malların antrepo rejimi altında kalış
süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde,
mallara gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin
edilmesi için bir süre belirlenebilir. Antrepo rejimine tabi tutulan
mallar, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından
kayıtlara geçirilir. Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen

antrepolardaki tüm malların antrepo kayıtları işletici tarafından tutulur.
Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük idarelerinden izin
alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir.

SINIR TİCARETİ

Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafî durum ve bölge ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamını
belirlemeye, sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin
kurulmasına ve buralardan yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve
esaslarını belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma
girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda
belirtilen azamî hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife
uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Sınır ticaret merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilir.
Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri Ticaret Bakanlığı’nca belirlenir.
Sınır ticareti kapsamındaki işlemler, standart dış ticaret işlemlerinden
farklı olarak:
- Genel dış ticaret uygulamalarına göre daha az formalite gerektirir.
- İthalatta gümrük vergisi muafiyeti sağlar.
- Sınır Ticareti Belgesi sahibi esnaf ve tacirler tarafından yapılabilir.
- İthalat Uygunluk Belgesi ile ithalat yapılır.
- Komşu ülkelerden ithal edilen eşya sınır illerindeki halkın kullanımı
için piyasaya arz edilir.
- Türkiye menşeli ya da Türkiye’de üretilen ürünler de komşu ülkelere
ihraç edilir. Böylece, hem sınır illerindeki ticari faaliyetin (iç ticaretin)
arttırılması hem de komşu ülkeye yönelik ticaretin (dış ticaretin)
canlandırılması suretiyle bölgede ek istihdam sağlanması ve gelirin
tabana yayılması amaçlanır.
Halihazırda, Artvin, Ardahan. Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak,
Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınır illerimizden ve
aşağıdaki tabloda gösterilen yetkili gümrük kapıları üzerinden
karşılarında belirtilen ülkeyle sınır ticareti yapılabilmektedir.

SIRA
NUMARASI
1
2
3
4
5
6
7
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18

YETKİLİ SINIR
İLİ
ARTVİN
ARDAHAN
ARDAHAN
KARS
IĞDIR
IĞDIR
AĞRI
VAN
HAKKARİ
HAKKARİ
HAKKARİ
HAKKARİ
ŞIRNAK
MARDİN
ŞANLIURFA
GAZİANTEP
KİLİS
HATAY

YETKİLİ GÜMRÜK
KAPISI
SARP
TÜRKGÖZÜ
AKTAŞ
DİLUCU
DİLUCU
GÜRBULAK
GÜRBULAK
KAPIKÖY
ESENDERE
HABUR
DERECİK
ÜZÜMLÜ
HABUR
NUSAYBİN
AKÇAKALE
KARKAMIŞ
ÖNCÜPINAR
CİLVEGÖZÜ

ÜLKE
GÜRCİSTAN
GÜRCİSTAN
GÜRCİSTAN
NAHÇIVAN
NAHÇIVAN
İRAN
İRAN
İRAN
İRAN
IRAK
IRAK
IRAK
IRAK
SURİYE
SURİYE
SURİYE
SURİYE
SURİYE

Sınır ticaretinde geçerli olan bazı istisna ve kısıtlamaları da
hatırlatmak istiyoruz:
1. Transit Ticaret ile Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat ve
ihracat işlemleri yapılamaz.
2. Aşağıdaki ürünlerin sınır ticareti kapsamında ticareti yapılamaz:
- İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kurum ve
kuruluşlara bırakılmış maddeler.
- Ticaret politikası önlemleri kapsamındaki kota, korunma, damping
ve sübvansiyona karşı vergi önlemlerine tabi ürünler.
- Petrol ve petrol ürünleri.
- Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde, Av
Malzemesi ve sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler ile amonyum
nitrat ve benzeri içerikli patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler.
- Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından insan, bitki ve hayvan sağlığı açısından risk teşkil ettiği
belirlenen ürünler.
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LOJİSTİK HİZMETLERİ

Nakliye türünün tespit edilmesi ve zamandan tasarruf edilmesi
ile birlikte uygun maliyetli çözümler sunulması
Gönderilecek olan gemi hattı, nakliye firması ve gemi
acentasının seçimleriyle birlikte kara, hava ya da deniz yolu ile
ulaşımın güvenilir bir şekilde yaratılması
Ağır tonajlı projelerinizin nakliye işlemleri için tır taşımacılığı
hizmetleri
Bütün bölgelere kısmi ve hacimli olan yüklerin FCL / LCL
konteynerler ile teslim edilmesi
İhtiyaç ve taleplerinize bağlı olarak teminatlı eşya nakliye
hizmetlerinin verilmesi

SERBEST BÖLGE







Her türlü İthalat işlemlerinin takibi ve ikmali.
Her türlü İhracat işlemlerinin takibi ve ikmali.
Her türlü Aktarma işlemlerinin takibi ve ikmali.
Her türlü Transit işlemlerinin takibi ve ikmali.
Her türlü Bölge içi alış ve satış işlemlerinin takibi ve
ikmali.
Serbest Bölgeler konusu her
türlü Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri

Serbest Bölge Nedir?
Serbest bölgeler; ticari, mali ve ekonomik alanlarda geçerli olan
hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen
uygulandığı; sınai ve ticari faaliyetler için ülkenin diğer
bölgelerine oranla daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki
olarak da ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak
tanımlanabilir. Serbest bölge uygulamaları ülkelere göre farklılık
göstermekle birlikte, genel olarak serbest bölgeler çeşitli

teşviklerin uygulandığı, genellikle ihracatı artırma amacı taşıyan
ve genellikle ülkenin gümrük bölgesinin dışında sayılan
bölgelerdir. Dünyadaki farklı uygulamaları nedeniyle serbest
bölgeler farklı şekillerde adlandırılmaktadır:
• Serbest bölge (free zone),
• Serbest liman (free port),
• Serbest ekonomik bölge (free economic zone),
• Gümrüksüz bölge (customs free zone),
• Dıs ticaret bölgesi (foreign trade zone)
• Serbest üretim bölgesi (free production zone) Gelişmekte olan
ülkelerde serbest bölgelerde genellikle üretim ağırlıklı faaliyetler
yapılmakla birlikte, gelişmiş ülkelerde genellikle ticaret ağırlıklı
faaliyetler yapılmaktadır. Ülkemizdeki serbest bölgeler, Avrupa
Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük ve dış
ticaret kurallarının uygulanması açısından Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında, menşe kurallarının uygulanması bakımından
ise Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sayılmaktadır. Ülkemizde
serbest bölgeler ile ilgili düzenlemelere 3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanunu’nda ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer
verilmektedir.

Türkiye’deki Serbest Bölgeler:
Ülkemizde 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu yürürlüğe
girdikten sonra ilk olarak; Mersin ve Antalya serbest bölgelerini
kurma çalışmaları başlatılmış; bu serbest bölgeler 1987 yılında
faaliyete başlamıştır. Türkiye’de halen 18 adet serbest bölge
faaliyetine devam etmektedir. Serbest bölgelerin kurulacağı
yerleri ve sınırlarını Cumhurbaşkanı belirler. Serbest bölgelerin,
kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya
tüzel kişilerce kurulmasına, işletilmesine Cumhurbaşkanı izin
verir. Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu tarafından
uygun görülen her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler
yapılabilir. Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler Ekonomi
Bakanlığı'ndan ruhsat almak kaydıyla serbest bölgede faaliyette
bulunabilirler. Ülkemizdeki serbest bölgeler ve kuruluş tarihleri
aşağıdaki gibidir:

-Mersin Serbest Bölgesi - 1985
-Antalya Serbest Bölgesi – 1985
-Ege Serbest Bölgesi - 1987
-İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi - 1990
-Trabzon Serbest Bölgesi - 1990
-İstanbul Trakya Serbest Bölgesi - 1990
-Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi - 1992
-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi - 1992
-Samsun Serbest Bölgesi - 1995
-Avrupa Serbest Bölgesi - 1996
-Rize Serbest Bölgesi - 1997
-Kayseri Serbest Bölgesi - 1997
-İzmir Serbest Bölgesi - 1997
-Gaziantep Serbest Bölgesi - 1998
-TÜBİTAK-MAM Serbest Bölgesi - 1999
-Denizli Serbest Bölgesi - 2000
-Bursa Serbest Bölgesi - 2000
-Kocaeli Serbest Bölgesi – 2000

o

KAPSAMLI TEMİNAT HİZMETİ

kapsamlı teminattan; ithalatçılar, ihracatçılar nakliye firmaları ve
lojistik hizmeti veren firmalar yararlanabilir.
NCTS, T1, TR olarak bilinen kapsamlı teminat ile refakat ücreti
ve teminat aranmaksızın aktarma hizmeti verilebilmektedir.






Gümrük Kapısından Gümrük Kapısına
Gümrük Kapısından İç Gümrüğe
İç Gümrükten İç Gümrüğe
İç Gümrükten Çıkış Kapsamındaki Gümrüğüne

kapsamlı teminat ulusal transit işlemlerinde, uluslararası transit
işlemlerinde, AB giriş özet beyan bildiriminde kullanılır. Ayrıca

kapsamlı teminat hizmeti ile kağıtsız beyan yapılabilr. İhracat
beyannamelerinin sorunsuz ve hızlı kapatılması için kapsamlı
teminat gereklidir.










Herhangi bir AB ülkesine Halkalıdan TIR göndermek
istediğinizde kapsamlı teminat kullanmanız gerekir. T1
teminat nedir?
Sınır gümrükleri arasında millileşmemiş malların
transferinde kapsamlı teminat hizmeti kullanılır. TR
teminat nedir?
Haydarpaşa limanına gelen bir konteyner, haburdan yurt
dışına çıkacaksa, haydarpaşa habur arası kapsamlı
teminat kullanılır.
Ambarlı limanına gelen malı bir iç antrepoya taşımak
istediğinide kapsamlı teminat hizmeti kullanılır.

