


HAKKIMIZDA



Şirketimiz, yatırım teşvik belgesi alımı konusunda yapmış olduğu danışmanlık ile pro-
jenin hazırlanmasından sonlandırlmasına kadar olan süreci bizzzat yöneterek sürecin 
sağlıklı işlemesini sağlamaktadır. Özellikle,  Ekim  tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren /  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ekonomi 
Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) tarafından verilen yatırım teşvik belgesi destek unsurları 
artırılmıştır. İlave edilen;

Vergi indirimi,

Sigorta primi işveren hissesi desteği,

Faiz desteği

kapsamındaki teşviklerin içeriğine bakıldığında, sanayiciler açısından küçümsen-
meyecek önemde olduğu görülmektedir.

* Serbest Dolaşıma Giriş (İthalat)
* İhracat
* Dâhilde İşleme
* Hariçte İşleme
* Gümrük Kontrolü Altında İşleme
* Antrepo
* Geçici İthalat
* Transit
* Serbest Bölge İşlemleri
* Mahrece İade
* Gümrüğe Terk
* Antrepo ve devir işlemleri
* Fuar işlemleri



İthalat,ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri için ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak 
ön izin,izin, lisans, garanti, kontrol belgesi, rapor,uygunluk, onay belgesi gibi gerekli 
belgelerin alınmasıyla ilgili ön hazırlıkların yapılması ve sonuçlandırılması konusunda 
hizmet vermektir.

Bunlara ilave olarak;

• Dahilde İşleme izin belgesi alımı , takibi ve kapama işlemleri

• Hariçte İşleme izin belgesi alımı , takibi ve kapama işlemleri

• Yatırım Teşvik Belgesi alımı , takibi ve kapama işlemleri

• İşgüm İzin belgesi alımı ve kapama işlemleri

• TSE Uygunluk Belgesi , TAREKS Uygunluk Belgesi alımı ve Danışmanlık Hizmetleri

• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

Onaylanmış Kişi Statüsü firmalara dış ticaret işlemlerinde önemli maliyet avantajı 
sağlayıp, işlem sürelerini kısaltan bir nevi güvenilirlik ve prestij belgesidir. Şartları ;

* Vergi dairesi borcu olmamak
* SGK borcu olmamak
* Gümrük idarelerine borcu olmamak
* % ’dan fazla hissesi olan ortaklarının adli sicil kaydı olmaması
* En az  personel istihdam etmek
* Son iki yıl bilançoları olumlu olması 
* Senede en az  milyon USD ihracat yapmak.

Şirketimiz bu süreci evrak hazırlığından belge alımına kadar bizzat takip edip 
sonlandırmaktadır. 



* Evrensel insan haklarına saygı ve önce insan anlayışı,

* Topluma karşı sorumluluk ve çevreye saygı,

* Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt etmeksizin işe alma ve hizmet etme,

* Özgüveni geliştiren ve başarıyı destekleyen, yeni fikirlere açık olmak,

* Güven ve Dostluk kelimesiyle anılan bir kurum olmak,

* Yönetimde eşitlik ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmek,

* Çalışanlarımız arasında güvene ve istikrara dayalı bir ortam sağlamak,

* Müşterilerin etkin şekilde bilgi alabilmesini sağlayacak iletişim ortamı sağlamak
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