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YAPAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ  

 

Son yıllarda dünyada hızla gelişen globalleşmeyle birlikte dış ticaret ülkeler için daha çok 
önem kazanmıştır. Dünyada ki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de dış ticaret işlemleri 
önem kazanmış ve her geçen yıl dış ticaret işlemleri artış göstermektedir.  

 

Gümrük müşavirliği firması olarak dış ticaret firmalarının gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla 
desteğe ihtiyacı olduğu gümrük ve dış ticaret mevzuatı noktasında devreye girerek dış ticaret 
firmalarını hızlı ve doğru bilgiye ulaştırmak ve gümrük işlemlerinde sorunsuz, istikrarlı ve 
özverili hizmet vermek en büyük sorumluluğudur. 

 

Bu sorumluluk bilinciyle firmamız gerekli teknolojik alt yapıyı kurmuş sektörde kendini 
ispatlamış deneyimli müşavir ve müşavir yardımcılarıyla gümrük sektöründe yerini almıştır. 
Kısa sürede sektördeki yerini sağlamlaştıran firmamız butik hizmet anlayışı ile firmalarına 
hizmet vermekte ve her geçen gün büyüyerek yoluna devam etmektedir. 

 

‘En güzel pazarlama tekniği çalıştığın firmaların memnuniyetidir’  düşüncesiyle müşteri 
memnuniyetini her zaman ön planda tutan firmamız her müşterisine aynı özveriyle, doğru 
bilgiyle ve süratle hizmet vermektedir ve bundan sonra da vermeye devam edecektir. 

 

‘‘ Kaliteli hizmet, çözüm üretir ve zaman kazandırır. ’’ 

 

Gümrük Müşaviri  
Hüseyin Ali YAPAR 
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NEDEN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİYLE ÇALIŞILMALI? 

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun 225.maddesinde yer aldığı şekliyle ‘‘Eşyanın gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler 5.madde hükümleri 
çerçevesinde sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla 
veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.’’ 
hükmü amirdir. 

Müşavirlik firmasıyla çalışmanız size aşağıdaki hususlarda avantaj sağlar. 

 Tüm Gümrük İdarelerinde Müşavirlik firması bünyesinde çalışan elemanların olması 
gümrük işlemlerinin hızla sonuçlandırılmasında etkin rol oynamaktadır. 
 

 Firmanızın Getireceği ürünlere ilişkin olarak müşavirlik firması bünyesinde mevzuat 
hizmetleri verildiğinden dolayı ürünle ilgili olarak tüm mevzuatlar hızlı ve eksiksiz 
şekilde sizlerin bilgilerine sunulur. 
 

 Müşavirlik firması olarak sizlerin çalışma ortağı olma bilinciyle gümrük işlemleri 
dışında yurtdışı ve yurtiçi nakliye, depolama ve dış ticaret mevzuatı konusunda 
sizlerin çıkarlarını gözeterek uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlar. 
 

 Müşavirlik firması olarak gümrük idarelerinde her çeşit sektöre hizmet vermiş 
olmanın tecrübesiyle firmaların yanlış işlem yapmaları önüne geçilmiş olmaktadır. 
 

 Müşavirlik firmaları gümrük işlemlerinin yapılabilmesi hususunda elektronik alt yapıyı 
siz değerli firmalar için oluşturur ve dış ticaret firmalarının bu alt yapı için ayrıca bir 
maliyet ayırmalarının önüne geçmiş olur. 
 

 Müşavirlik firmaları olarak gümrük işlemlerinin başlangıcında yapılması gereken 
maliyetleri ivedilikle işlemlerin başlaması adına üstlenip vergi ödeme aşamasına kadar 
firmaları maliyet yönünden destek verebilmektedir. 
 

 Müşavirlik firmaları gümrük idarelerinde oluşabilecek hukuksal konularda da dış 
ticaret firmalarına davalar konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaparak haksız 
uygulamalar konusunda dış ticaret firmalarını uyarabilmektedir. 

 
Yukardakiler gibi nice konularda müşavirlik firmaları tam destek sağlamaktadır. 
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DİĞER HİZMETLERİMİZ 

 

DEPOLAMA/ANTREPO   

Firmamız, müşterilerinin ithal etmek için getirdiği eşyalara ilişkin gümrüklü depolama hizmeti 
ile gümrük işlemleri tamamlanmış eşyaların milli depolama hizmetlerini çözüm ortakları ile 
birlikte karşılamaktadır. 

 

YURTİÇİ ve YURTDIŞI TAŞIMACILIK  

Firmamız, dış ticaret şirketlerinin ithal ve ihraç ürünlerinde uluslararası taşımacılık 
ihtiyaçlarını ve ayrıca yurtiçindeki nakliye ihtiyaçlarını sektördeki öncü partnerleri ile birlikte 
hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamaktadır. 

 

DANIŞMANLIK 

Firmamız, uzman ekibiyle güncel mevzuatı takip ederek Gümrük, Uluslararası Taşımacılık, 
Depolama, Kambiyo, Dış Ticaret Finansmanı ve Teşvik mevzuatları konusunda hem yurtdışı 
hem de yurtiçindeki dış ticaret firmalarına danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 

 

ALVEİL DIŞ TİCARET  

Alveil Dış ticaret firmamız ithalat ve ihracat yapmak isteyen firmalara mevzuat danışmalığı 
hizmetiyle birlikte Türkiye piyasasına ürün getirmek isteyen firmalara ve Türkiye piyasasına 
girmek isteyen yabancı firmalara gerekli altyapıyı sağlar ve piyasa şartlarını oluşturur. 
Türkiye’ de yerleşik imalatçı firmaların ihracat yapabilmesi konusunda yurtdışı piyasasında 
araştırmalar yapar ve yurtdışı firmalarıyla irtibata geçerek ihracata ilişkin gerekli şartları ve 
mevzuatı oluşturur.    
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İRTİBAT BİLGİLERİ 

 

 

 

ADRES  : Zafer Mah. Çalışlar Sokak Kübra Apt.No:16/15  
  Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL 

TELEFON : 0 212 652 02 18  
FAKS  : 0 212 652 02 28  
E-MAİL  : bilgi@yapargumruk.com.tr 
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