Artıbir

Artıbir olarak biz;
Dış Ticaretinizin her alanında
bugüne kadar aldığınız hizmeti “Bir
Adım İleri”ye taşımayı hedefliyoruz.
Dış Ticaretinizi bir bütün olarak
değerlendiriyor,
“Her şeyin her şeyle ilişkili
olduğunu” göz önünde bulundurarak
bütüncül bir yaklaşımla tüm tedarik
zinciri yönetimi sürecinizde
yardımcınız oluyoruz.

Sadece gümrükleme hizmeti değil
mevzuat uyum, risk analizi, sonradan
kontrol, satın alma, taşıma, depolama,
teşvikler, fuarlar, izinler , vs. gibi
konularda da sizi bir adım ileriye
taşıyacak çözümler üretiyoruz.

Bunları yaparken ilkelerimizi kılavuz alıyoruz:

SÜREKLİ
İYİLEŞTİRME
/ GELİŞİM
Hayatta olduğu gibi iş dünyasında da yerinde durma
şansımız yok.
İleri gitmiyorsak, geri gidiyoruz demektir.
Hem kendi süreçlerimizi, hem müşterimize sunduğumuz
hizmet kalitesini (hız, maliyet, bilgi transferi) sürekli gözden
geçiriyor, kendimize hedefler koyuyor ve hep “Bir Adım
İlerisi”ni hedefliyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılarken, hizmet
sunarken tüm faaliyetlerimizde; uzun vadeli
düşünmek, gelecek kuşakların hakkını
tüketmeden doğal kaynakları tasarruflu
kullanmak, çevre üzerinde kalıcı izler
bırakmayan ve insana (müşteriye, çalışana ve
topluma) saygılı iş süreçleri uygulamak, her
adımda çevresel ve sosyal etkimizi
değerlendirmek, sadece kendi çıkarımızı değil
etrafımızda bulunan tüm varlıkların çıkarını
düşünmek gerekiyor. Bu çerçevede pek çok alt
başlık üzerinde çalışıyoruz.

BİZE BIRAKIN
(Başından Sonuna
Kadar Süreç Takip ve
Sorumluluğu)
Firmamız halen İstanbul, Kocaeli ve İzmir'deki gümrüklerde
faaliyet göstermektedir. Yeni merkezler için çalışmalar
devam etmektedir.
Tüm gümrükleme işlemlerinde (ithalat, ihracat, transit, geçici
ithalat, serbest bölge işlemleri, vs.) yetkin ve deneyimli
kadrosuyla, süreci tetikleyen ihbarın ardından mal teslimine
kadar tüm işlemler gerçekleştirilmekte; Tedarik Zincirinin bir
halkası olduğunu bilincinde olan tüm sürece hakim
çalışanlarla hizmet vermekteyiz.

PROAKTİF
Dinamik, her an üretimde olan bir kadroyla çalışıyoruz. Sürekli AKTİF
ama Tepkisel/Reaktif değil Proaktif/Ön alan bir hizmet. Talimat
bekleyen değil; yol gösteren, alternatifler sunup, seçimi size bırakan
bir hizmet anlayışı.
Müşteri odaklı hizmet veren tüm birimlerimiz kesintisiz günde 12
saat faaliyet göstermektedir. Sahada operasyon devam ettiği süre
boyunca ise haftada 7 gün-günde 24 saat boyunca tüm işlemleriniz
sadece gümrük müdürlüklerinde değil, dış ticaretle ilgili sayısız resmi
ve özel kurumda tam bir sahiplenme ve adanmışlık ile takip
edilmektedir.
Müşterilerimiz işlemlerinin geçirdiği tüm aşamaları sözlü, yazılı
bilgilendirmelerle ya da internet ortamında online olarak takip
edebilmektedirler.
Gerek müşterilerle gerekse 3. kurumlar ve şirket içi iletişim ve
takipte güncel teknolojik imkanlar kullanılarak operasyon verimliliği
sağlanmaktadır.

REKABETE HAZIR
ARTIBİR Gümrük Müşavirliği 20 yılı aşan deneyim ile hemen her
sektörde müşterilerine gümrük müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri
verebilmektedir.
Yalın organizasyon yönetimiyle, teknolojik altyapısı, deneyimli ve
dinamik kadrosuyla, müşteri odaklı, esnek ve ihtiyaç görmeye
yönelik, “kişiye özel” çözüm ve çalışma biçimleriyle her türlü ani
kapasite artışları ve dönemsel “peak”lerle verimli ve sorunsuz bir
şekilde baş edebilecek bir yapıya sahiptir.

YALIN
ORGANİZASYON
Artan kademeler ve bürokrasi; kaybolup giden
verim, innovasyon, katılım ve yeni fikirler demek.
Hem organizasyonel açıdan hem de tüm iş
sürelerinde yalınlaşarak tüm gereksiz yüklerden
kurtularak verimliliği artırıyoruz.
Ki müşterilerimize YÜK OLMAYALIM, onlardan
YÜK ALALIM

DANIŞILAN
Dış Ticaret hatta üst yapısı olarak Tedarik Zinciri Yönetimi; günümüzde
Endüstri 4.0, Yetkilendirilmiş Yükümlü, Sonradan Kontrol, Global
Tedarik, Risk Yönetimi, bir yandan korumacı diğer yandan liberalleşme
hareketleri arasında gidip gelen uluslar arası ticaret, anlaşmalar,
teşvikler, destekler ve bunların spesifik etkileri gibi kavramlar,
enstrumanlar ve zorunluluklar çerçevesinde gümrükten malzeme
temini işleminin çok ötesinde bir deneyim, bilgi ve yön verebilme
potansiyeli gerektirmektedir.
Bu çerçevede tüm süreç yönetimini kapsayabilecek bilgilendirme
(bültenler, raporlar, yazılı sözlü bilgi taleplerine cevaplar), müşterilerin
ilgili birimlerine spesifik tasarlanan kısa süreli iş odaklı eğitimler,
değerlendirme/bilgilendirme toplantıları, maliyet odaklı iyileştirme
projeleri, süreç iyileştirme/geliştirme çalışmaları, risk analizi ve risk ve
ceza yönetimi, compliance/mevzuat uyum değerlendirmeleri, vb.
aygıtlarla ciddi maliyet, süre, verimlilik kazançları ve itibar korunması
sağlanabilmekte; yatırım aşamaları başta olmak üzere tüm aşamalarda
önemli avantajlar ile de bu yeni yapıya uygun bir yelpazede yeterli ve
kaliteli hizmet sunulmaktadır.

TÜMLEŞİK
Sizin için ve sizin adınıza ürettiğimiz,
takip ettiğimiz ve temin ettiğimiz
tüm evraklar (gümrük
beyannameleri, izin belgeleri,
makbuzlar, faturalar, dekontlar,
yazışmalar, vs.) sistemimize
yüklendiği anda tarafınıza
aktarılabilmektedir.

Ek olarak istenen sıklıkta,
istenen formatta ve yöntemle,
talep edilen gizlilik ve yetki
tanımlamalarıyla uyumlu bir
şekilde, firmanıza özel spesifik
tasarlanmış raporlar da
gönderilebilmektedir.

İŞ ARKADAŞI
Tedarik zinciri yönetiminizin her aşamasına temas ederek ne kadar
kritik bir hizmet verdiğimizin bilinciyle kendimizi şeffaf, açık,
paylaşımcı, kurumsal, etik, dürüst, kolay ve her zaman ulaşılabilir,
hesap verebilir, yenilikçi, proaktif, hizmet verdiği kurumları
benimseyen, ihtiyaç gideren, iş arkadaşınız olarak tanımlıyoruz.

Yenilikçi
Yenilikçi iş yapış şekillerimizle tanışın!
Standardı değil ihtiyaçlarınızı, aradığınız çözümleri
hedef alıyoruz.
Sizi hedeflerinize farklı, yeni, sorun değil çözüm
odaklı, innovatif yaklaşımlarla taşıyoruz.

“Her gümrük müşavirlik şirketi
gümrükten mal çeker ”
&
“Her insan hata yapar”
→
“Öz denetim, sonradan kontrol
günümüzde gümrük ve aslında
komple tedarik zinciri yönetimi
süreçlerinin vazgeçilmez, ihmal
edilemez bir aşamasıdır.”

İhtiyacınızı görüyoruz
Gümrük
Müşavirliği
Hizmetleri

Danışmanlık
Hizmetleri

Lojistik
Hizmetler

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANA BAŞLIKLARI
Sektörel, Firma veya Süreç Bazlı Mevzuat ve Gelişme Takibi ve
Düzenli Bilgilendirme
Tedarik Zinciri Yönetimi İnceleme ve Danışmanlığı + Bağlı Maliyet ve
Zaman İyileştirme planları (Lojistik, Procurement, Depo ve
Sözleşme/Contracting Yönetimi)
Sonradan Kontrol Denetimi
Risk analizi + Risk Maliyeti İndirimi + Risk Yönetimi
Opsiyonel olarak gerek görülebilecek/önerilecek alanlarda Eğitim
Gümrük İşlemleri/Süreçlerinde Gerekli İzin ve Belgeler Hakkında
Danışmanlık Hizmeti (Tareks ve Muafiyet Başvuruları; CE Tareks ön
inceleme / dosya hazırlama; Kullanılmış malzeme ithal izni; Dahilde
işleme izni; İSGÜM,
Gıda, Tarım, Sağlık, EPDK İzin ve Kontrol Belgeleri, uygunluk,
gözetim, bandrol, Sağlık sertifikası, ATR, EUR1 ve Menşei
şahadetnamesi ve benzeri ön belgeleri hazırlamak/almak, Dahilde
İşleme İzin Belgesi, Yatırım teşvik Belgesi vb. belgeleri almak,
tamamlanmışsa kapatmak ve varsa teminatlarını çözmek)

Gümrük Mevzuatına Uygunluk (Compliance) Denetimi
Ceza Yönetimi (Uzlaşma, İtiraz, Mahkeme Süreçleri vs.)
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Belirleme
Yetkilendirilmiş Yükümlü Ön İnceleme ve Hazırlık Danışmanlığı
- YYS için ön koşul olarak ISO 9001 (güncel versiyon) ve ISO
27001 belgelerinin temin edilmesinde hızlandırma ve yapılacak
görüşmeler konusunda destek
- YY Soru Formu hazırlama sürecinde firma bünyesinde çeşitli
birimlerden çalışan katılımıyla oluşturulacak ekip ile yapılacak YY
Soru
Formu hazırlanması çalışmaları konusunda yazılı ve sözlü destek
vermek ve yapılacak yazım ve değerlendirme toplantılarına
destek/bilgi/belge/katılım sağlamak
- YY Soru formu konusunda genel ve özel yazılı bilgi, rehber,
kılavuz, örnek doküman konularında destek

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Uygulamaları
İhracat Rejimi Uygulamaları
Transit Rejimi Uygulamaları
Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
Özet Beyan, Geçici Depolama, TIR
Tescil İşlemleri
Dış Ticarette Standardizasyon
Uygulamaları
Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
Partnerimizle Tüm Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirliği İşlemleri
Sektörel Araştırma / Raporlama
Çalışmaları
Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları
Uygulamaları
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Uygulamaları

ATA Karnesi İşlemleri
Kontrol Belgesi İşlemleri
Serbest Bölge Uygulamaları
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
Eşgüdümlü Yatırım Takip Projeleri
Bağlayıcı Tarife Uygulamaları
Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi Başvuru
İşlemleri
Garanti Belgesi ve Muafiyet İşlemleri
EPDK, İSGÜM İzni İşlemleri
Yazılı / Sözlü Danışmanlık Hizmeti
İl Tarım Takip İşlemleri
Kozmetik, UZEM, Sağlık Bakanlığı
Bildirimleri
Geri Gelen Eşya, Mahrece İade İşlemleri
Posta, Kargo İşlemleri
Her Türlü Muafiyet ve İstisna
Uygulamaları
Fuar, Sergi Uygulamaları
Her Türlü İhtilafların Çözülmesi,
Uzlaşma, İtiraz ve Takibi

HİZMETLERİMİZ
Sizin için yaptıklarımızın bir kısmı…

Hizmetlerimiz
SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ
(İTHALAT) İŞLEMLERİ
§ Fatura ve ekli evrakların alınması
§ Ordino, banka yazısı, sigorta vs.
gerekli evrakların toplanması
§ GTİP tespiti ve muhtelif
mevzuat kontrolü
§ Gerekli ön izinlerin alınması
§ Beyanname oluşturulması
§ Laboratuvar, TSE ve benzeri
muhtelif kurumlardan gerekli
numune ve onayların alınması
§ Beyanname muayene, takip ve
çıkış işlemleri

İHRACAT İŞLEMLERİ

TEŞVİK, İZİN, GÖZETİM VB
İŞLEMLER
§ Firmaya Özel Proje Hazırlanması
§ Elektronik olarak, e-imzayla,
online veya diğer yöntemlerle
Başvuru
§ Dosya Takibi ve Sonuçlandırması
§ Belge Kullanımı Hakkında
Bilgilendirme, İşlemlerin Takibi
§ Kapama, İade vs. İşlemlerin Takibi

ATA KARNESİ, GEÇİCİ KABUL,
FUAR İŞLEMLERİ
§ ATA Karne Hazırlanması
§ Geçici Kabul, Süre Takibi, Çıkış
İşlemleri
§ Fuar Proje Takibi
§ Tüm Fuar Belge ve Operasyon
Planlama ve Takibi
§ Geçici İthali Katiye Çevirme,
Devir, Taahhüt Kapama, İade vs.
İşlemlerin Takibi

§ Fatura, e fatura ve ekli

evrakların alınması
§ Beyanname oluşturulması
§ ATR, EUR1, EURMED, FormA,
Menşe vb. evrakların
hazırlanması
§ Geçici çıkış formları, ayniyat vs.
işlemlerin yapılması
§ İhracatçılar Birliği kayıt ve onay
işlemleri
§ Beyanname onay ve muayene
işlemleri

TRANSİT REJİMİ İŞLEMLERİ
§ Fatura, ordino, sigorta vs.
gerekli evrakların toplanması
§ Aktarma İşlemlerinin Çıkış ve
Varış Gümrüklerinde Takibi
§ GTİP tespiti ve muhtelif
mevzuat kontrolü
§ Beyanname oluşturulması, onay,
muayene, yükleme ve çıkış
işlemleri
§ Gelen aktarma, özet beyan,
antrepo beyannamesi, boşaltma,
tutanak işlemlerinin
tamamlanması
§ Antrepoda ve Geçici Depolama
Yerlerinde Transit Ticaret
İşlemleri

Ulaşım

Artıbir

Tel: 0850 214 49 48
Faks: 0212 801 88 70
Email: info@artıbir.com
https://goo.gl/maps/4QypwC9Zzfn
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Teşekkürler!
Sorunuz?
Daha fazla bilgi için:
info@artıbir.com

