Gümrük Müşavirliği, Danışmanlık Hizmetleri ve Lojistik Organizasyonları
Gümrük Müşavirliği Hizmeti kapsamında ithalat, ihracat, transit ve diğer tüm gümrük işlemlerinizde
yanınızdayız.
Gümrük işlemleriniz için bir hizmet alırken deneyimli, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir şirket seçmek,
sizlere tüm işlemlerinizde zaman ve maliyet konusunda kârlılık getireceği gibi rakiplerinize karşı da güçlü
bir izlenim kazandıracaktır.
MEOS Gümrük Müşavirliği olarak, mevzuata hâkim Gümrük Müşavirlerimiz, dinamik müşteri
temsilcilerimiz ve saha personellerimizle, ülkemizde ve dünyada ekonomiye yön veren kuruluşlara
Gümrük Müşavirliği hizmeti vermektedir.
Şirketimiz Gümrük Müşavirliği hizmeti kapsamında; İthalat, İhracat, Transit, Serbest Bölgeler, Geçici
İthalat, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Antrepo İşlemleri, Yatırım Teşvik, ATA Karnesi, Varış Öncesi
Gümrükleme, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertiﬁkası olmak üzere tüm
gümrük ve dış ticaret işlerinin takip edip sonuçlandırma yetkinliğine sahiptir.
Şirketimizin dahil olduğu uluslararası lojistik partner ağı sayesinde dünyanın her yerinden dünyanın her
yerine lojistik organizasyonlarını planlayarak Dış ticaret süreçlerinizi kurgulayıp yönetmenizde size
destek olur, İşlemlerinizde Zaman ve Paradan tasarruf etmenizi sağlamaktadır.
Dijital Arşivleme sistemimiz ile sizlere dilediğiniz zaman işlemlerinizi takip etme olanağı sunmakta,
şeffaﬂık ilkemizden ödün vermeden tüm işlemlerinizi gerçekleştirmektedir. Mevzuat uzmanlarımız
aracılığıyla sizlere düzenli olarak mevzuat bilgilendirmeleri yapmaktadır.
Sizler de bu hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

ERDEM BULDU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
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Gümrük Müşavirliği
Mevzuattaki değişiklikleri anında müşterilerimize bildirmek ve dalımız dahilindeki tüm konularda
müşterilerimize yardımcı olabilmek ana amacıyla ﬁrmamız gümrükleme sektöründe MEOS Gümrük
Müşavirliği ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Adı altında Türkiye'nin bütün lokasyonlarında hizmet
vermektedir.

Danışmanlık / Denetim / Eğitim
Firmamız sadece somut ithalat, ihracat
işlemleriyle ilgili olarak çözüm üretmemekte,
tasarlanan dış ticaret işlemleriyle ilgili
danışmanlık hizmetleri vermekte, dış
ticaretle ilgili her türlü soru ve sorunların
ya n ı t ı n ı v e r e b i l e c e k ş e k i l d e h i z m e t
üretmekte, bu alanda talep edilen her
konuda rapor hazırlayabilmektedir.

Lojistik Organizasyonları
Müşterilerimizin talebi doğrultasında ithalat ve ihracat işlemlerinde taşımacılıkla ilgili gerek yurtiçi
gerekse yurtdışı nakliye organizasyonları (Karayolu Taşımacılığı, Denizyolu Konteyner Taşımacılığı,
Denizyolu Kuru Yük Taşımacılığı) yapılarak müşterilerimize dış ticaret hizmetlerinin bütün halinde
sunulması mümkün olabilmektedir.
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SİZE HİZMET
GÖREVİMİZDİR.

MEOS Dış ticaret süreçlerinizi kurgulayıp yönetmenizde size destek olur.
Dış ticaret ve Gümrük mevzuatının size sağladığı tüm kolaylıklarda istifade etmenizi sağlar.
İşlemlerinizde Zaman ve Paradan tasarruf etmenizi sağlar.
Düzenli Dış Ticaret Eğitimleriyle ve Mevzuat bilgilendirmeleriyle Dış Ticaret Ekibinizi Güncel Tutar.
Mevzuat çalışmalarıyla ﬁrmanızın önünü açar, yükünüzü alır.
Her ay düzenli ziyaret ve raporlama yapar.
Gelişmiş bilgisayar alt yapımız, Web gümrük.
İstanbul ve Türkiye geneline yayılmış hizmet oﬁslerimizle tek vekaletle Tüm Türkiye'de işlem yapabiliriz.

DİİB- Dahilde İşleme İzin Belgesi
İhracatı yapılacak eşyanın bünyesinde
kullanılan girdilerin ithalatı esnasında
gümrük vergilerinin ödenmeyerek
teminata bağlanması ve ihracattan
sonra teminatın iade edildiği gümrük
rejimidir.
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YTB–Yatırım Teşvik Belgesi
Yeni yatırım yapacak veya mevcut
yatırımını büyütece kﬁrmalara yurtiçi
alımlarda KDV avantajı, ithalatta gümrük
vergisi,kdv,kkdf,vb vergilerden muaf
tutan, yapılan yatırım kadar vergi
indirimi sağlayabilen, ssk primlerine,
banka faİzlerine katkıda bulunan yatırım
teşvik sistemidir.

+90 212 853 34 80

İzinler ve Belgelendirme Hizmetleri
Dış ticaret işlemlerinde işlemin türüne göre değişik süreçler
olabilmektedir. Dahilde işleme için yatırım teşvik için ürün cinsine
göre ithalat veya ihracat işlemlerinde değişik kurumlardan uygunluk
veya kontrol belgesi adı altında belge temini gerekebilir. Firmamız
bütün bu hizmetleri verecek şekilde yapılanmıştır.

Arşiv Hizmetleri
Firmalar için en zor olan konulardan biri aradan aylar geçtikten sonra değişik nedenlerle
istenen belgelerin hazırlanmasıdır. Dış ticaret işlemlerinde müşterilerimizin adına bu
hizmeti biz yapmaktayız. Elektronik kayıt sistemimizle işlem görmüş belgelere kolayca
ulaşıp talep edilen belgeleri her zaman müşterilerimizin kullanımına sunabilmekteyiz.
MEOS'dan bu kalitede hizmet almak isterseniz bizi arayınız. Başarılı ve sonuç alıcı bir
işbirliğini ve dayanışmayı garanti edersiniz.
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OKSB | Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
Onaylanmış Kişilere Ne Tür Kolaylıklar Tanınır?

İndirimli teminattan faydalanma hakkı
Götürü teminattan faydalanma hakkı
Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme hakkı
Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt üstünde eşyanın gümrükleme işlemlerini
tamamlayabilme hakkı
Eksik belgeyle beyanda bulunabilme hakkı
Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyayı
gümrük idaresinden teslim alabilme hakkı
Muayene hattı kriterlerine göre İhracat Beyannamesi ekinde kâğıt ortamında belge
ibraz etmeden beyanda bulunabilme hakkı (mavi hatta kâğıtsız beyan)
Mavi hattan işlem gören beyannameler için %25 müşavirlik ücretlerinden indirim
Mesai ödemeden işlem yapabilme
1000 rejim kodlu ihracat için mavi hattan yararlanma hakkı
En az 100 kişi istihdam eden imalatçılar yıllık 5.000.000 USD tutarında ihracat veya
20.000.000 USD tutarında ihracat artı ithalat yapmaları halinde, ihracatta rejim
kodu sınırlaması olmadan mavi hattan faydalanabilirler ve ithalat ve ihracatta beyan
ettikleri eşya diğer onaylanmış kişilerin eşyasına göre daha az oranda kırmızı hatta
işlem görme olasılığına sahip olur. Böylelikle Muayene ücreti ödemezsiniz ve daha az
ardiye ücreti ile eşyanızı çekersiniz.
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Yetkilendirilmiş Yükümlülere ne
tür kolaylıklar tanınır?
1- İndirimli teminattan faydalanma hakkı
2- Götürü teminattan faydalanma hakkı
3- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme hakkı
4- Eşyanın özelliğine bakılmaksızın taşıt üstünde eşyanın gümrükleme işlemlerini
tamamlayabilme hakkı
5- Eksik belgeyle beyanda bulunabilme hakkı
6- Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyayı
gümrük idaresinden teslim alabilme hakkı
7- Muayene hattı kriterlerine göre Gümrük Beyannamesi ekinde kâğıt ortamında belge
ibraz etmeden beyanda bulunabilme hakkı (yeşil hatta kâğıtsız beyan)
8- Yeşil hattan işlem gören beyannameler için %25 müşavirlik ücretlerinden indirim
9-Mesai ödemeden işlem yapabilme
10- İhracatta yerinde gümrükleme izni / İthalatta yerinde gümrükleme izni
11- Varış öncesi gümrükleme izni
12- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura bayanı düzenleme
13- Ticari faaliyetlerinizde Yetkilendirilmiş Yükümlü logosunu kullanabilme hakkı
14- Tahlile tabi bazı eşyaları tahlil sonucu alınmadan gümrük idaresinden teslim alabilme
15- Tahlile tabi bazı eşyaları tahlil sonucu alınmadan gümrük idaresinden teslim alabilme
16- Tahliletabibazıeşyalariçindahaöncedenverilmiştahlilraporunu6ayboyuncaaynıeşyanın
ithalinde kullanılabilme hakkı
17- İhracatta ve ithalatta gümrük beyanı ve beyan edilen eşyaya yönelik azaltılmış kontrol
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YYS Yıllık Faaliyet Raporu Denetimi Hazırlama
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahipleri her 12 aylık periyodun
sonunda yaptıkları tüm gümrük işlemlerini v ebunlara ilişkin kayıtları
faaliye traporuna bağlayarak üç ay içerisinde bölge müdürlüğüne
sunmak zorundadır.
Firmamız YYS'nin incelenmesini zorunlu kıldığı mevzuatlar gereği
işlemlerinizi denetlemekte ve tespitlerini faaliyet raporuna
bağlayarak bölge müdürlüğüne sunmak üzere ﬁrmanıza teslim
etmektedir.

Sonradan Kontrol Öncesi Risk Analizi Denetimi
Firmanızın olası sonradan kontrolde karşılaşacağı riskleri önceden
tespit etmek ve sonuçlarını ortadan kaldırmak veya minimize etmek
için ﬁrmanızı denetliyor riskli alanları tespit ediyor ve çözüm yollarını
ortaya koyuyoruz.

Teminat Analizi
Gümrüklerde uygulanan götür
üteminat ,kısmi teminat, globa
l t e m i n a t g i b i ko l ay l a ş t ı r m a l a r
ﬁrmanızı ﬁnansman açısından
rahatlatabilir.Sizin için en doğru
teminat kullanımını tespit ediyoruz.
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Havayolunda Ordino
ve Ardiye Bedeli
Ödemeden İşlem
Havalimanlarında eşyanın geçici
depolama yeri/antrepoya alındığı
saatten itibaren;

İlk 12 saatlik süre içerisinde, ayrıştırma
işlemi yapılarak gümrük işlemlerinin
tamamlanması halinde, hangi ad
altında olursa olsun hiçbir ücret talep
edilemez.

UPS ile gelirse ordino ardiye yok.

Ahl İhl

TNT ile gelinirse ordino yok ardiye yarı ücret alıyor.
DHL ile gelinirse ordino yok ardiye yarı ücret alıyor.

Sabiha Gökçen

Muratbey

TNT ile gelirse ordino ardiye yok.

TNT ile gelirse ordino ardiye yok.

www.meosgumruk.com

İlk 12 saatlik süreyi takip eden 12
saatlik süre içerisinde, ithalat
işlemlerinin tamamlanarak eşyanın
alıcısına teslim edilmesi halinde, en
fazla ardiye ücreti alınır.
Bu ücretin dışında yükleme, boşaltma,
ordino, terminal, elleçleme, hamaliye,
forklift, tartım, devir, muayene, yer
hizmeti, aktarma vb. isim altında hiçbir
ücret talep edilemez.

+90 212 853 34 80
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Eğitimlerimiz

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimleri
İncoterms 2020 Teslim Şekilleri
Ödeme Şekilleri ve UCP600 Akreditif
İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları
İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları
Serbest Bölgeler
Dahilde İşleme
İhracatta Devlet Destekleri ve Yatırım Teşvik Belgesi
Dış Ticaret Muhasebesi ve KDV İadesi

www.meosgumruk.com
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İthalatta Varış Öncesi Gümrükleme
Denizyolu konteyner taşımacılığı, komple konteyner olarak gelen, serbest dolaşıma giriş ve
dahilde işleme rejimi kapsamında yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın gümrük
işlemleri varış öncesi yapılabilir.

Başvuru Koşulları
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması.
Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile
gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; ceza veya mahkumiyet
kararı bulunmaması.
Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak; Yeminli mali müşavir tarafından aşağıdaki
koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması;
Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden
geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında ﬁili ihracat
gerçekleştirmiş olması,
Sanayi sicil belgesini haiz olması ve/veya sanayicis ayılması,
İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt
verilmesi.

Askıya Alma Sistemi
Türkiye ve AB'de üretimi bulunmayan sanayi ürünleri için askıya alma,
AB ve Türkiye'de üretimi bulunan anca kyetersiz olan ürünler için ise tarife kontenjanı (kota)
uygulanmaktadır.
Diğer taraftan, Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest
Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve kömür ürünleri askıya alma sisteminin kapsamının
dışındadır.
Yürürlüğe giren askıya alma / kota düzenlemeleri tüm AB üyeleri ve Türkiye için geçerlidir.
Bitmiş / nihai ürünler, perakende satış amacı taşıyan ürünler askıya alma rejimine konu
edilemez.
Askıya Alma Sistemi kapsamında gümrük vergisi muaﬁyeti tanınan ürünler İthalat Rejimi
Kararı Eki V Sayılı Listede yayımlanmaktadır.
Askıya Alma Sistemi çerçevesinde yapılacak yeni başvurular yapılmadan önce güncel V
Sayılı listenin incelenmesi gerekmektedir.
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MERKEZ OFİS
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1992. Sok. No : 16
Daire : 106/107 Vetro City Esenyurt/İstanbul
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İSTANBUL
Muratbey
Trakya Serbest Bölge
Ambarlı Limanı
Atatürk Hava Limanı
İstanbul Hava Limanı
İstanbul Serbest Bölgesi
Paket Posta
Erenköy
Haydarpaşa
Sabiha Gökçen
Pendik

info@meosgumruk.com
TÜRKİYE GENELİ
Tekirdağ
Avrupa Serbest Bölge
Çorlu
Çerkezköy
İzmir
Mersin
Ankara
Eskişehir
Bursa
Gemlik

