Dış Ticaret ve
Gümrük Hizmetleri
Giriş
Gümrük işlemleri, küresel ticaret çözümleri ve stratejileri oluşturma konusunda uzmanlaşmış ekibimizle tüm ihtiyaçlarınıza cevap
verecek kapsamlı bir hizmet çerçevesi öneriyoruz.
Güvenli, maliyet hassasiyetlerine cevap veren ve sorunsuz dış ticaret işlemleri için, uzman ekibimizin sunduğu pratik ve stratejik
yöntemlerle sizlere çözüm ortağı oluyoruz.
Müşterilerimizle yakın iş birliği içinde gümrük ve ticarete uygun olabilecek ticari işlemleri belirliyor ve ardından bu işlemlerin
mevzuat ve uygulanmalarında sürdürülebilir optimum çözümler için çalışıyoruz.
Bu amaçlara ulaşmak üzere, gümrük işlemlerinin planlanmasını ve iş akış süreçlerini oluşturuyor ve gerekli tüm hizmet ve ürünleri
ihtiyacınıza göre şekillendiriyoruz.
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Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) Başvurusu

AEO | YYS
Hizmetlerimiz

Gümrük işlemlerinde güvenilir firma statüsü ile yeşil hat, yerinde gümrükleme, %1
teminat kullanımı gibi etkin ve öncelikli gümrük basitleştirmelerinden yararlanılabilmesi
için Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) başvuru dosyasının hazırlanarak Ticaret
Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir.
YYS başvuru dosyanızın hazırlanması ve mevzuata tam uyumu, uzmanlaşmayı ve gümrük
tekniğini bilmeyi gerektirmektedir. Gümrük tekniğinden uzak ve yetersiz hazırlanan
dosyalar idare tarafından reddedilerek emek, zaman ve para kaybına neden olmaktadır.
Grant Thornton, gümrük başmüfettişi ve gümrük tandanslı ekibiyle YYS dosyanızı gümrük
tekniği ile hazırlayarak, YYS başvuru sürecinden belgenizin teslimine kadar tüm süreci
yönetir.
Bu kapsamda;
-EK-2 soru formu doldurulur.
-Eksik standartlar ve iş prosedürleri yazılır.
-Başvuru dosyası hazırlanır.
-Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
-Risk Kontrol Genel Müdürlüğün’de başvuru takip edilir.
-Teftiş yetkilisi şirketinizde karşılanır ve sunumunuz birlikte yapılır.
-Belgeniz teslim edilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) Yıllık Faaliyet
Raporu Hazırlanması
YYS sahipleri gümrük işlemlerini yeşil hat veya kendi tesislerinde gerçekleştirmektedir fakat
bu durum bir denetimsizlik durumu değildir.
YYS sahipleri her 12 aylık periyodun sonunda, yaptıkları tüm gümrük işlemlerini ve bunlara
ilişkin kayıtları faaliyet raporuna bağlayarak üç ay içerisinde bölge müdürlüğüne sunmak
zorundadır.
Grant Thornton, 20 yılı aşkın tecrübe sahibi gümrük baş müfettişleri ile YYS’nin
incelenmesini zorunlu kıldığı mevzuatlar gereği risk analizi yaparak incelenmesi gereken
beyannameleri ve hesapları tespit etmekte, YYS belgesi kapsamında gerçekleşen gümrük
işlemlerinizi denetlemekte ve tespitlerini faaliyet raporuna bağlayarak bölge müdürlüğüne
sunmak üzere firmanıza teslim etmektedir.

AEO | YYS | Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Başvuru
Eğitimlerinin Verilmesi
YYS başvurunuzun yapılabilmesi için, gümrük ve tedarik zincirine ilişkin eğitimleri
çalışanlarınıza aldırmış olmanız gerekmektedir.
Grant Thornton, baş müfettiş, öğretim görevlisi ve gümrük müşavirlerinden oluşan eğitimci
kadrosuyla eğitimleri firmanız rahatlığında vermektedir.

Her Yıl Tekrarlanması Zorunlu Eğitimler
		
		
		
		

Değişen mevzuat ve çalışan sirkülasyonu, dış ticaret ve gümrük işlemlerinin
gerçekleştirilmesi esnasında risk doğurabilecek durumlar ortaya koymaktadır.
Bu risklerin minimuma indirilebilmesi için firma çalışanlarının her yıl dış ticaret
ve gümrük konularında eğitime tabi tutulması zorunlu kılınmıştır.

		Üç Yılda Bir Tekrarlanması Zorunlu Eğitimler
			

Tedarik zinciri eğitimlerinin üç yılda bir alınması zorunlu kılınmıştır.
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Belgelendirme
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Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri gümrük mevzuatının ön gördüğü basitleştirmelerden
öncelikli yararlanmaktadırlar. İhracatta mavi hat, %1’e varan kısmi teminat kullanımı, taşıt üstü
işlem yetkisi, basit A.TR ve EUR.1 düzenleyebilme imkanı verir. Grant Thornton, Gümrük Ticaret
Bakanlığı nezdinde, firmanızın güvenilir ilan edilip basitleştirmelerden yararlanması için OKSB
dosyanızı hazırlar, başvurunuzu yapar ve belgenizi teslim eder.

Sonradan Kontrol Öncesi Risk Analizi Denetimi
Ticaret Bakanlığı her yıl yaklaşık 400 firmayı sonradan kontrol denetimine tabi tutmaktadır.
Teftiş yetkilileri, belirlenen risk kriterine göre tesisinizde gümrük evraklarınızı ve bu işlemlere ait
kayıtlarınızı incelemektedirler.
Firmanızın olası sonradan kontrollerde karşılaşacağı riskleri önceden tespit etmek ve sonuçlarını
ortadan kaldırmak veya minimize etmek için firmanızı denetler, riskli alanları tespit eder ve çözüm
yollarını ortaya koyarız.

DİİB | Dahilde İşleme İzin Belgesi
Dahilde işleme; ihracatı yapılacak eşyanın bünyesinde kullanılan girdilerin ithalatı esnasında
gümrük vergilerinin ödenmeyerek teminata bağlanması ve ihracattan sonra teminatın iade
edildiği gümrük rejimidir. Ayrıca yurt içinden KDV ödemeden alım imkanı da belge kapsamında
mümkündür.
Gümrük vergisi ödememek ve KDV finansmanına katlanmadan ithalat yapabilmenin avantajı ile
firmanız ihracatını artırabilecektir. Grant Thornton ekibi, DİİB’lerinizin alınması, revize edilmesi ve
kapatılması süreçlerini yönetir.

YTB | Yatırım Teşvik Belgesi
Yeni yatırım yapacak veya mevcut yatırımını büyütecek firmaları yurt içi alımlarda KDV avantajı,
ithalatta gümrük vergisi, KDV, KKDF gibi vergilerden muaf tutan, yapılan yatırım kadar vergi
indirimi sağlayabilen, SSK primlerine, banka fazilerine katkıda bulunan yatırım teşvik sistemidir.

Navlun İade Başvurusu
DFİF kapsamında yapılan navlun iadelerinin başvuru dosyalarının hazırlanması ve
iadelerin alınması gerçekleştirilir.

Danışmanlık
Hizmetlerimiz

Gümrük Vergisi İade Başvurusu
Gümrük idarelerine ödenmemesi gerektiği halde ödenen gümrük vergileri üç yıl içinde
başvurulması koşuluyla geri verilir ve uzmanlarımız ilgili süreci takip eder.

Yeşil Pasaport Başvurusu
Son üç yıl içinde her yıl bir milyon usd ihracat yapmış firmalara bir, on milyon ortalamaya
iki, yirmi milyon usd ortalama ve üzerine üç yeşil pasaport hakkı doğmaktadır. Uzmanlarımız,
bu süreçte gereken danışmanlık hizmetini verir.

Teminat Analizi
Gümrüklerde uygulanan götürü teminat, kısmi teminat, global teminat gibi kolaylaştırmalar
firmanızı finasman açısından rahatlatabilir. Sizin için en doğru teminat kullanımını tespit
edilir.

Dış Ticaret ve Gümrük Soru ve Sorunlarınıza çözüm
üretilmesi
Firmanızın dış ticaret ve gümrük konularındaki soru ve sorunlarınız uzmanlarımızca
cevaplanır.

Dış Ticaret Maliyet Analizi Yapılması
Ordino, ardiye, gümrükleme, uluslararası nakiye, iç nakliye ve benzeri maliyetlerin
incelenerek minimizasyonunun sağlanmasına yönelik çözümler üretilir.

Bakanlık İzinlerinin Alınması
İşgüm, kullanılmış makine ithal izinleri, kayıt belgesi takip edilir.

VÖGİB | Varış Öncesi Gümrükleme İzin Belgesi
Başvurusu
Deniz yoluyla gelen komple konteynerlerin gümrük işlemleri, eşyalar Türkiye gümrük
bölgesine gelmeden gerçekleştirilir.
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Artan iş hacmiyle birlikte firmanızın departmanlaşma süreci başlamaktadır. Grant
Thornton, uzman ekibiyle sizin yerinize dış ticaret uzman ve yöneticileriyle görüşerek en
uygun adayları işe alır, gerekli eğitimleri verir, işlemleri yapmalarına eşlik eder ve süreci
denetler.
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Firma ölçekleri büyüdükçe dış ticaret alanında yapılan satın almalar ihtisaslaşmaktadır.
Zamanla yarışılan bir yüklemede maliyet ikinci planda kalabilmektedir. Dış ticarete özgü bu gibi
durumlar istismar riski taşımaktadır. Yolsuzluk denetimi ile olası istismarlar engellenir.

Dış ticaret ve gümrük işlemleri esnasında oluşan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik inceleme
yapılması, savunma ve/veya itiraz dilekçelerinin hazırlanması, hukuki mütalaa verilmesi
bilirkişilerden oluşan ekibimizce gerçekleştirilir.

Dış Ticaret Eğitimleri
İncoterms 2020 teslim şekilleri
Ödeme şekilleri ve UCP600 akreditif, akreditifin tarafları, çeşitleri
İhracat mevzuatı ve uygulamaları
İthalat mevzuatı ve uygulamaları
Serbest bölgeler mevzuatı ve uygulamaları
Dahilde işleme rejimi uygulamaları
Yatırım teşvik belgesi uygulamaları
Dış ticaret muhasebesi ve ihracatta KDV iadesi uygulamaları

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Gerekli Eğitimler
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvuru ve sürekliliği için gerekli dış ticaret ve tedarik zinciri
yönetimi eğitimleri firmamızca verilmektedir.

Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı Yetiştirme
Eğitimleri
Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl açılan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı
sınavlarına hazırlık eğitimleri verilerek her yıl onlarca kişinin belge sahibi olması sağlanmaktadır.
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Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden birincilikle mezun olmuştur. 2006
yılında Türkiye birincisi olarak Gümrük Müşaviri ünvanını kazanmıştır. 2007 Yılında
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dış Ticaret ve Para Yönetimi Yüksek
Lisans Programı’nı tamamlayarak master derecesi almıştır. Öğretim görevlisi
olarak çeşitli üniversitelerde dış ticaret ve gümrük konularında dersler vermekte ve
yazılar yazmaktadır. Serbest bölgeler, dahilde işleme, sonradan kontrol denetimi,
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü gibi dış ticaret ve gümrük mevzuatında bilirkişi olarak
uzmanlığı bulunmaktadır.

Grant Thornton Türkiye
Türkiye’de 1986 yılında faaliyetlerine başlayan Grant Thornton Türkiye, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın tercihi olan,
alanında güçlü ve güvenilir bir kuruluştur. Merkez ofis İstanbul’da olmak üzere, Ankara ve Bursa’da bulunan ofislerinde, yaklaşık 200
kişilik çalışan kadrosuyla hizmet vermektedir. Farklı ölçek ve sektörlerden firmalara denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri
sunan Grant Thornton Türkiye’nin müşteri grubunda, halka açık şirketler, farklı büyüklüklerde aile şirketleri, yabancı sermayeli şirketler
ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren holdingler bulunmaktadır. Dünyanın 130’dan fazla ülkesinde, 53.000 çalışanı ile denetim, vergi,
muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın üyesidir.

OFİSLERİMİZ

İstanbul
Abide-i Hürriyet Caddesi
Bolkan Center, No: 211,
C Blok, Kat 3
Şişli, İstanbul
T : 0 212 373 00 00
F : 0 212 291 77 97

Bursa
Y. Yalova Yolu
Buttim Plaza,
K: 5 No: 1607
Bursa
T : 0 224 211 33 01
F : 0 224 211 35 76

Ankara
Eskişehir Yolu No: 6
Armada İş Merkezi,
A Blok, Kat: 11, No: 15
06520 Söğütözü, Ankara
T : 0 312 219 16 50
F : 0 312 219 16 60

© 2019 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır.

www.gtturkey.com

Bu yayında geçen “Grant Thornton”, Grant Thornton üye firmalarının bağlı bulunduğu ve çatısı altında
denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri verdikleri markaya işaret etmektedir. Grant Thornton Türki-ye,
Grant Thornton International Ltd (GTIL) üye kuruluşudur. GTIL ve üye firmalar dünya çapında bir ortaklık değildir. GTIL ve üye firmalar, kendi başlarına, bağımsız yasal kuruluşlardır. Hizmetler, üye firmalar
tarafından sağlanır. GTIL herhangi bir müşteriye hizmet sunmaz. GTIL ve üye firmalar birbirlerinden
sorumlu değildir.

