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OCN Gümrük Müşavirliği

Firmamız
OCN
olarak;
İşlemlerin
çabuklaşması amacıyla İstanbul ve İzmir
illeri başta olmak üzere iki adet ofisimiz ile
hizmet vermektedir. Bu sistem itibariyle
birimlere daha çabuk evrak iletmesi ve
işlemlerin
çabuk
bitirilmesi
amaçlanmaktadır.

Siz müşterilerimize daha hızlı
hizmet verebilmek amacıyla evraklarınızı
nakliyeci
firmalar,
firmanız
veya
bankanızdan
motosikletli
ve
araçlı
personelimiz ile alınarak şirketimiz müşteri
temsilcilerine iletmektedir.

Eşyalarınızın ülkemize gelmesi ile beraber
özet beyan işlemlerine başlanarak en kısa
sürede ithalat aşamasına geçilmesi için
evrakları (ordino - taşıma senedi vs.)
hazırlanmaktadır. Bu aşamalarda firmanız
ile
devamlı
olarak
irtibat
halinde
bulunmaktayız.
Eşyalarınızın bu aşamadan sonra geçici
olarak depolanması, antrepo rejimine tabi
tutulması, antrepo rejimine tabi tutulan
eşyanın devredilmesi, ithalat işlemlerine
ait
izin
belge
ve
dokümanlarının
alınmasının ardından ithalatının yapılması,
transit rejimine tabi tutulması, küşat veya
elleçleme faaliyetlerine tabi tutulması
ihracat işlemlerinizin sonuçlandırılması gibi
uygulamaları gerçekleştirebilmekteyiz.

Firmanızdan
alınacak
olan
talimatlar neticesinde, 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden
evraklar incelenerek gümrük işlemleri
başlatılmaktadır.

Günümüzde lojistik işlemlerin son derece
önemli olarak rol aldığı bir coğrafyada
yaşamaktayız. OCN olarak bu coğrafyada
sunulan bu hizmetlerin tek bir firma veya
tek bir kişi ile irtibat halinde olarak
yapılabilmesi kadar kolay bir çözüm yolu
sunmayı hedeflemekteyiz.

Gümrük Müşavirlik Hizmetlerimiz:
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na
göre; gümrük işlemlerinin tecrübeli ve bu
konuda bilgi sahibi gümrük müşavirlik
firmaları
tarafından
yapılması
istenmektedir. Bu amaçla OCN Gümrük
Müşavirliği firmamız faaliyet vermektedir.
Şirketimizde personelimiz konusunda son
derece duyarlı davranmaktayız. İşlemlerin
başlatılması
ve
sonuçlandırılması
konusunda
gerekli
hassasiyeti
göstermekteyiz.

Müşteri temsilcilerimiz gümrükleme ve
lojistik işlemler konusunda gerekli olan
belge ve sertifikalara sahip kişiler olup
zaman içerisinde düzenlenen kurs ve
seminerlere
katılarak
sertifikalarını
tamamlamışlardır. Gümrükleme hizmetleri
süresince firmanıza ile her türlü bilgi
aktarımı sağlanmaktadır.
Gümrüklerde daha hızlı ve daha
kaliteli olarak hizmet verebilmek için; her

gümrükte sabit aracımız ve personelimiz
bulunmaktadır. Bu elemanlarımız ile
devamlı olarak müşteri temsilcilerimiz
irtibat halinde olup; evrakların merkez
ofisten gümrüklere iletilmesi ile beraber
gümrük
işlemlerine
başlanır
ve
sonuçlandırılmasına kadar tüm İşlemler
müşteri
temsilcilerimizin
kontrolü
altındadır.
Gümrük çıkış işlemleri bitirilmiş
olan eşyalarınız OCN GLOBAL firmamıza
kayıtlı olan K1 Belgeli araçlarımız ile siz
müşterilerimize teslim edilebilmektedir.
Teslimatı
yapılan
eşyaların
evrakları şirketimize aynı gün geri
gönderilmekte ve muhasebe servisi
tarafından faturalandırılarak dijital olarak
arşivlenmektedir. Bu şekilde daha sonraki
dönemlerde ihtiyaç duyulması halinde siz
müşterilerine evrakların örnekleri hemen
temin edilebilmektedir.

- Eşyaların yurda gelmeden önce verilecek
olan danışmanlık hizmetleri,
- İthal edilecek olan eşyaların İstanbul ve
Ankara illeri olmak üzere Tarım Bakanlığı,
Sağlık bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı gibi
kurumlardan gerekli izin, kontrol belgesi ve
muafiyet belgelerinin alınması,
- Proje taşımacılığı konusunda yurda
gelecek olan eşyaların gümrükleme
işlemleri,
- Transit rejimi çerçevesinde eşyaların
gümrükleme işlemleri,
- Fuar, sergi veya başka bir amaçla yurda
geçici olarak gelen Ata karneli veya Geçici
ithal işlemlerine tabi tutulacak olan
eşyaların gümrükleme işlemleri,
- Antrepo rejimine tabi tutulacak olan
eşyaların Gümrüklü olarak depolanması,
İhracat işlemleri ile alakalı olarak,
- Bedelli, bedelsiz Tamir maksatlı veya
Fuar amaçlı olarak yurt dışına çıkacak
eşyaların gümrük evraklarının hazırlanarak
işlemlerinin sonuçlandırılması,
- Sanayi veya Ticaret odasından ekspertiz
raporlarının alınarak eşyaların gümrük
işlemlerinin sonuçlandırılması,

İthalat - Transit veya Geçici olarak
yurda gelecek eşyalarla alakalı olarak,
- Eşyalara ait ordino ve gümrük evrakların
alımı,
- Küşat işlemine tabi tutularak eşyaların
incelenmesi,- Gerek görülmesi halinde
izine tabi olan eşyaların ayrılarak
Elleçleme işlemine tabi tutulması,
- Ambar bekleme süreleri dolacak olan
eşyalara ek süre verilmesi,

- Yurt dışına çıkacak olan eşyaların
Dolaşım sertifikalarının hazırlanıp vize
ettirilmesi,
- İhracatçı firmaların İhracatçı birliklerine
kayıtlarının yapılması
- İhracatçı firmalardan eşyaların alınarak
ilgili nakliyeci veya gümrüklere iç
nakliyelerinin yapılması.
- Transit işlemlerde Teminatlı araçların
Temin edilmesi
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