
ÖZSOY GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Hızlı ve Güvenilir
İş Ortağınız.

WebE-mail



1

HAKKIMIZDA

    2000 yılında gümrükleme hizmetleri alanında farklı bir anlayış getirmek için çıktığımız bu 
yolda, ülkemizin saygın kuruluşlarının çözüm ortağı olarak birçok projelere imza attık. Ekip 
çalışmalarında uygun uzman ve deneyimli kadromuzla,  dürüstlük ilkelerine bağlı olarak hızlı ve 
güvenilir hizmet üretmek başlıca ilkelerimizdendir. 
   Kuruluşumuzdan itibaren çağımızın getirdiği yeniliklerle beraber gümrükleme sektöründe butik 
hizmet anlayışının öncülerinden olduk. Tüm gümrükleme  işlemleriniz  için size özel müşteri
temsilcilerimiz tarafından butik hizmet anlayışlıyla hizmet verilmektedir.
   Hizmet üreten her sektör gibi gümrükleme sektörünün de hizmetin merkezinde insan vardır. 
Hizmet kalitemizi arttırmanın yolunun kendi kalitemizden geçtiğinin farkındayız. Rekabetin 
ticaretin her noktasında baş gösterdiği iş dünyasında kalite vazgeçilmezdir. Özsoy Gümrük A.Ş. 
olarak vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini ISO 9001:2008 ile belgelendirmiş bulunmaktayız. 
   Özsoy Gümrük A.Ş. olarak hizmet kalitemizi sürekli yükseltmek ve zamanı en iyi şeki lde
yönetmek için bi lgi  iş lem alt  yapıs ın ın öneminin fark ındayız.  Bu kapsamda bi lgi  iş lem
yatırımlarımızı gerçekleştirdik ve  sistemimizin güvenilirliğini ve kalitesini ISO 27001 Belgesi ile 
taçlandırdık. İşlemlerinizin takibi; Digital arşiv, excell dosyalarından ve talimatlardan bilgi
transferi ile beyanname yazımı, raporlamalar ve bilgi mesajları dahil birçok uygulamayı 
hizmetimizin destekleyicisi olarak sunmaktayız 
   Gelişen dünya ticaretinin; bilgiye, ekip çalışmasına ve zamana olan duyarlılığı bizi sürekli
yeniliklere açık tutuyor. Özsoy Gümrük A.Ş. olarak dış ticaretin formalitelerini ve kargaşalarını
üzerinizden almaya talibiz, biz bu işlemleri yaparken siz ticaretinizi ve işinizi geliştirin. 



Vizyonumuzu müşterilerimizle birlikte uluslararası platforma taşıyıp, global dünya değerleri ile 
paylaşmak..

MİSYONUMUZ

•Dinamik ve istikrarlı büyümek,
•Çalışanlarımızın sürekli kendilerini geliştirmesini sağlamak,
•Müşterilerimize endeksli hizmetler geliştirmek,
•Türkiye ve AB dış ticaret konularında en iyi mevzuat pratiklerini geliştirmek ve paylaşmak,
•Etik kaideleri çerçevesinde sektördeki rekabet gücünü arttırmak,
•Evrensel değerlere önem vermek,
•Gelişen teknolojiye ayak uydurup, bu gelişmeleri müşteri memnuniyetine sunmak.
•İSO 9001 ve 27001 standartlarında hizmet sunmak,
•Hizmette sıfır hatayı yakalamak ,

VİZYONUMUZ
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BAŞLICA HİZMETLERİMİZ

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET KAPSAMINDA HİZMETLERİMİZ
•Dış Ticaret Rejimleri
•Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
•Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
•Serbest bölge danışmanlığı
•4458 sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
•4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
•TSE, TAREKS ile ilgili Uygunluk yazıları, 
•Diğer Kurum ve Kuruluşlardan alınması gereken uygunluk yazıları,
•Bağlayıcı GTİP ve Menşe Danışmanlığı,
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•GTİP belirleme,
•İlgili kurumlardan ön izin alınması ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi
•Nakliyeci firmalardan ithalat işlemi için gerekli belgelerin teslim alınması ve takibi
•İthalat işleminin güvenli , eksiksiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
•İhracat departmanı ile entegre olarak işlemlerin bir bütün olarak tamamlanması,
•Teminat çözüm işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,

İTHALAT HİZMETLERİMİZ
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•GTİP Belirleme
•İlgili ihracat için sağlanması gereken, dolaşım belgesi / teknik sair belge ve konsololsuk tasdiki 
gereken işlemlerde tasdik işlemleri ve benzeri işlemlerin yapılması 
•İhracatçılar birliğine üylelik kaydının yapılması
•İhracat  işleminin güvenli , eksiksiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi

İHRACAT HİZMETLERİMİZ

   Dahilde İşleme İzin Belgesi, dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihra-
catı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç 
pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla firmaların yararlandığı teşvik 
sitemlerinden birisidir. 
   Özsoy Gümrük Müşavirliği olarak konusunda uzman personelimizce Dahilde ve Hariçte İşleme 
İzin Belgelerinin; Projelendirilmesi, alımı, revizesi, sistem üzerin takip edilerek kapatılması ve temi-
natlarının çözümü dahil tüm aşamaları titizlikle sonuçlandırılmaktadır. 

DAHİLDE İŞLEME HİZMETLERİMİZ
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Sonradan kontrol, beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp 
yapılmadığı da dâhil olmak üzere eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere 
ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde veya gümrük 
idaresinde kontrolü olarak gerçekleştirilebilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu ve 73 
üncü madde hükümlerine dayanılarak, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği 
27.10.2008 tarihli 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, fiili uygulaması ise bilindiği üzere 
2009 yılında(başlama tarihinden geriye dönük son 3 yılı kapsayacak şekilde) hayata geçmiştir
Özsoy Gümrük Müşavirliği olarak özellikle denetim öncesi sonradan kontrol kapsamında dene-
tim elemanlarınca risk oluşturulabilecek işlemleriniz ve denetim sırasında gerekli destek verilme-
ktedir. Bu denetim ve danışmanlık hizmetleri ile firmanızın ileride yapılacak kontrollerde yaşan-
ması muhtemel mali, idari ve yargı riskinin önüne geçmesi hedeflenmiştir. 

SONRADAN KONTROL DANIŞMANLIĞI

Firmanızın dış ticaretle ilgili yapacağı her türlü yatırımda doğru yönlendirmek, gümrükleme mas-
raflarının asgari düzeye  indirilmesini  sağlamak, firma dış ticaret ve muhasebe çalışanlarına 
eğitim vermek, gümrük idareleri ile olan ilişkilerini olumlu tutmak, dış ticaret ve gümrükle ilgili 
konularda tüm resmi ve özel kurumlara karşı temsil etmek, Dış ticaretle ilgili toplantılara firma 
temsilcileri ile birlikte katılmak, yurtiçi veya yurtdışı dış ticaret ve gümrük mevzuatlarını firma 
adına araştırmak, gümrük mevzuatlarında firmanın lehine veya aleyhine gelişen mevzuat 
değişikliklerinden firmayı haberdar etmek, menşe, kota, kıymet, tarife ve bağlayıcı tarife gibi 
konularda, uluslararası anlaşmalar ve mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygulamada ihtiyaç 
duydukları konularda görüş vermek. Sürekli mevuzat desteği verilerek gümrük ve dış ticaret 
alanındaki gelişmelerin ve yeniliklerin eş zamanlı olarak firmalarla paylaşmaktayız.

MEVZUAT DANIŞMANLIĞI ve DESTEK HİZMETLERİ
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  Meslekte sıfır hata prensibi ile çalışmak mükemmel hizmeti yakalamak için teknolojinin bize 
sunmuş olduğu tüm imkanları kullanmakta olmamıza rağmen, hizmetin merkezinde insan 
olması nedeniyle maalesef hata kaynaklı cezalarla karşı karşıya kalmaktayız.  

  Özsoy Gümrük o larak hata lar ımızdan o luşabi lecek cezalara karş ı  tüm iş lemler imiz  
MESLEKİ SİGORTA kapsamındadır. Yapmış olduğumuz işlemler SONRADAN KONTROL Denetlemesi 
kapsamında denetim süreleri kapsamındadır. Bu sürelerde sonradan çıkabilecek cezalarda
SİGORTA KAPSAMINDADIR. 

NEDEN FARKLIYIZ?

TÜM İŞLEMLERİNİZİ OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ PARA CEZALARINA KARŞI MESLEKİ SORUMLULUK
SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALDIK…
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BİLGİ YÖNETİMİ IŞIĞINDA İLERLERİZ VE
BİLGİ İŞLEME ÖNEM VERİRİZ

•4458 Sayılı Kanunun 230.ncu maddesi uyarınca ithalat ve ihracat evraklarınızı dijital ortamda 
muhafaza etmekteyiz. Muhafaza edilen belgelerinizi e-arşiv modülümüz ile size özel sağlanan 
kullanıcı adı ve şifresi ile her an her yerden ulaşma imkanını  sunmaktayız.

•E-Gümrük ile tüm işlemlerinizi dijital olarak  İş takiplerinizi,  Cari Hesap durumunuzu, Stok kayıt-
larızı takip edebilirsiniz.

•İş talimatlarınızı veya faturalarınız excel  formatında gönderilmesi durumunda sisteme entegre 
ederek beyanname sistemine aktarımını gerçekleştiriyoruz ve zamandan tasarrruf sağlıyoruz.

•Bilgi işlem altyapımızı bu kapsamda gerekli donanımları ve kontrolleri sağlayarak lisans ve 
donanım olarak  kaliteden ödün vermiyoruz. Kalitemizi ISO27001 sertif ikası i le onaylatmış
bulunmaktayız. 

•Dahilde İşleme izin belgelerinin alımıyla beraber gümrükleme programımıza tanımlaması 
yapılıp beyannamelerdeki olası hataları ortadan kaldırıyoruz. Müşteri temsilciniz tarafından 
oluşabilecek hataların önüne geçmekteyiz.

•Bilgi işlem verilerimiz günlük Turkcell backup management ile dışarıda, Local backup man-
agement ile şirket bünyesindeki depolama alanlarına yedekleme yapılmaktadır. Ayrıca aylık katı 
depolama cihazlarına güncelleme yapılarak farklı iki adreste saklanmaktadır. 
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MÜŞTERİ ODAKLIYIZ

Müşteri odaklı çalışıyoruz. İşlemlerimizde müşteri odaklı projeler ve hizmetler geliştiriyoruz.
Geleceğimizin müşteri memnuniyetinde saklı olduğunun bilincindeyiz. 
Müşteri memnuniyeti için sürekli iç denetim mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Sistemimizin sürekli 
yeniliklere ve gelişmelere açık olabilmesi için müşterilerimizi sürekli dinliyor ve müşteri odaklı 
çözümler üretmeye özen gösteriyoruz. Hizmetimizin gelişmesinde şikayet yönetiminin bize 
sağladığı bilgiyi alıp bir gelişim fırsatına dönüştürmek için yararlanılması gereken en iyi araç old-
uğunun farkındayız. En iyi hizmet için; 

•Görünürlük 

•Ulaşılabilirlik 

•Cevap verebilirlik 

•Nesnellik 

•Gizlilik 

•Müşteri odaklı yaklaşım 

•Sorumluluk 

•Sürekli gelişim 

•Ilkelerine sadık olacağız.

ZAMANIN KIYMETİNİ BİLİYORUZ

İnsanın en değerli hazinesi zamandır.  Şirketler için zamandeğil zamanlama da bir okadar 
önemlidir. Biz ürettiğimiz hizmetlerde, zamanın ve zamanlamanın ne kadar önemli olduğunun 
farkındayız. Bilgiyi, bilgilendirmeyi ve gümrükleme sürelerinde zamanlamayı doğru yapmanın 
bizlere kazandıracakları edinimler tartışmasız çok olacaktır. 
Biz zamanın kıymetini iyi biliyoruz.. 

    Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir
                                                                                                               Thomas Mann
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KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ

DOĞAYA, İNSANA VE DÜNYAYA DOST OLMAYI HEDEFLERİZ

SOSYAL VE KÜLTÜREL POLİTİKAMIZ

Kalite yaklaşımları konusunda yaptığımız faaliyetlerin ve çalışmaların tüm paydaşları tarafından 
açık bir biçimde anlaşılmasını temin etmek, bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili sürekli iyileşme 
prensibi doğrultusunda faaliyetlerde bulunuyoruz,

Müşteri Şikayetleri Yönetimi için geliştirilen sistemin sürekliliğinin sağlanması, izlenmesi ve şikay-
etlerin müşteri memnuniyetini arttıracak şekilde çözümün sağlıyoruz,

Mesleki Etik kurallara saygılıyız, faaliyetlerimizde Mesleki Etik Kodlara uygun olarak çalışıyoruz

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uyması zorunlu yasa ve yönetmeliklere koşulsuz uyuyoruz,

Geleceğe iyi yaşanabilir bir dünya bırakmak için, sürdürülebilir sosyal sorumluluk faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz,

Faaliyetlerimizden doğan tüm atıklarını uygun koşullarda toplamakta, izlemekte, geri 
dönüştürülebilenleri geri dönüştürmekte, dönüştürülemeyenlerin uygun koşullarda bertarafını 
sağlıyoruz,

Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kullanmak zorunda olduğu doğal kaynak tüketimini mini-
mum seviyede tutmak için gerekli tasarruf tedbirlerini alıyoruz,

Kullandığımız araçların yakıt tüketimlerini izler ve hem yakıt tüketimlerini, hem de emisyonlarını 
azaltmak için gerekli tedbirleri alıyoruz,

Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyuyor, çevre etkilerini belirler ve bu etkileri bertaraf 
etmek üzere aksiyonlar alıyoruz,

Çalışanlarımıza çevre ile ilgili gerekli eğitimleri veriyoruz.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşabilecek kaza risklerini en aza indirmek için gerekli aksiyonları 
alıyoruz,

Ofis ve saha çalışma koşullarını düzenliyoruz, tüm ofis ve şubelerimizde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
risklerini belirliyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz,

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uymak zorunda olduğumuz işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
tüm yasa ve yönetmeliklere uyuyoruz, bunların gereğini yerine getirmek üzere aksiyonlar 
alıyoruz,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin gelişmesi için tüm çalışanlarımıza işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ile ilgili gerekli eğitimleri veririyoruz.

Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliliği sunuyoruz,

Çalışanlarımız arasındaki çeşitlilikleri destekliyoruz,

Çalışanlarımızın işleriyle ilgili almaları gereken eğitimleri destekliyoruz,

Çalışanlarının bireysel gelişim ve hedeflerini destekliyoruz,

Çalışanlarının iş ve sosyal yaşamını dengelemelerini destekliyoruz,

Yürürlükteki İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyarız.



11

Özsoy Gümrük Müşavirliği olarak,  geleceğe ve teknolojiye olan yatırımlarımızı İSO 27001 Kalite 
Belgesi ile taçlandırdık. Sektörün sayılı firmalarının alabildiği İSO 27001 Belgesi ile sizlere sunmuş 
olduğumuz elektronik esaslı işlemlerimizde güven altındadır. 

BİLGİ GÜVENLİK BELGEMİZ
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HİZMET KALİTE BELGEMİZ
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Merkez: Kartaltepe  Mah. Şadırvan Sok. Özsoy Binası 
No : 33  34295 Küçükçekmece/ İstanbul
İletişim Tel: 0 (212) 540 44 00 (Pbx) 
İletişim Fax: 0 (212) 540 88 00 (Pbx)
İletişim Mail: ithalat@ozsoy.com.tr
  ihracat@ozsoy.com.tr

Güney Marmara Bölge Müdürlüğü
Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. Fırat Sokak Pera Plaza
İş Merkezi Kat:3 No: 43 P.K 16140 Nilüfer – BURSA
İletişim Tel: 0 (224) 451 29 30
İletişim Fax: 0 (212) 540 88 00 (Pbx)
İletişim Mail: bursop@ozsoy.com.tr

İzmir Şube:
Alsancak Mah. Atatürk Cad. Dalyan iş Merkezi
No : 398  Kat:7 /723  Konak / İZMİR 
İletişim Tel: 0 (232) 421 22 06
İletişim Fax: 0 (212) 540 88 00 (Pbx)
İletişim Mail: izmop@ozsoy.com.tr
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