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proje
dahilde işlem

gümrük hizmetleri
serbest bölge danışmanlığı

banka ve kambiyo işlemleri
dış ticaret mevzuat danışmanlığı

teminat ve taahhütlerin kapatılması
uluslararası taşımacılıkta aracılık

depolama ve dahili dağıtım
ön müsaade işlemleri

antrepo hizmetleri
GTİP tespiti

teşvik
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Baray Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. adıyla 2002 yılında 
yola çıkan şirketimiz, bugün de Bgm Baray Gümrük Müşavirliği ve Lojistik 
Hizmetleri Ltd. Şti, olarak müşterilerine daha güçlü ve donanımlı şekilde hiz-
met vermektedir.
Gümrük Müşavirliği hizmetini oluşturan; dış ticaret mevzuat danışmanlığı, 
serbest bölge danışmanlığı, proje, teşvik, ön müsaade işlemleri, GTİP tespiti, 
banka ve kambiyo işlemleri, uluslararası taşımacıkta aracılık, antrepo hizmet-
leri, gümrük hizmetleri, depolama ve dahili dağıtım, dahilde işleme, temi-
nat ve taahhütlerin kapatılması süreçlerinde sunduğu hizmeti, müşteri daha 
komplike ve yüksek konsatrasyon gerektiren özel projelerinizi ve tedarik 
zinciri sorunlarınızı minimize etmek için teknolojik yeni yatırımları ve uzman 
personeli ile hizmetinizdedir.
Bgm Baray Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri Ltd.Şti; ’’EDI’’ E-BİRLİK’’ 
Elektronik İmza programları ile Gümrük Müsteşarlığı Otomasyon Merkezi ve 
İhracatçılar birliklerine bağlı ofislerimizden tescil ve tahakkuk işlemlerinizi 
elektronik ortamda gerçekleştirmekte, raporlama ve arşiv hizmetlerini müş-
terilerine elektronik ortamda sunmaktadır.

HAKKIMIZDA
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STRATEJİK 
İŞ ORTAĞINIZ



ithalat ve ihracat süreç yönetimi

kontrol edilebilinirlik ve çözümlenebilirlik

müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği

organizasyon ve arşivleme

planlama ve sonuçlandırma

getirileri

Gümrük Müşavirliği ve
lojistik sektörünün
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GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ
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her zaman yanınızda

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığında

uzman kadromuz
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ithalat, ihracat, transit, antrepo, geçici ithalat işlemleri 

serbest bölge işlemleri
mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konuları müşterilere eş zamanlı sirküler etmek

kambiyo, dış ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak

gümrük mevzuatı ve kanunların takibi, zamanında müşteriye iletilmesi

ithalat, ihracat, transit, ve mali (vergisel) konuları kapsayan anahtar teslim projeler
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dış ticaret mevzuatı danışmanlığı

dahilde işleme ve hariçte işleme izin belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak, revize etmek ve sonlandırmak

ithalat işlemleri için gerekli kota belgesi, gözetim belgesi vb. çıkartılması

kontrol belgesi, DİİB, yatırım teşvik, işçi sağlığı vb. belgelerin çıkarılması ve takibi

genel ve özel antrepo açma izinleri ve uygulaması ile ilgili danışmanlık

serbest bölge’de şirket kuruluş ve serbest bölge faaliyet ruhsatı alınması işlemleri
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İTHALAT
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Yurtdışından getireceğiniz ürünlerin ithalat işlemlerinin eksiksiz, gü-
venli ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için; getirmek istediğiniz 
ürünler hakkında gümrük müşavirlerine danışmanız azami önem ta-
şımaktadır.

Bgm Baray Gümrük Müşavirliği olarak;Gümrük Kanunu,Türk Parası-
nın Kıymetini Koruma Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Dış 
Ticaret Hükümlerine göre gümrük evraklarını düzenlemekte, ilgili 
mercilerden izinlerini almakta ve güncel mevzuat konularında itha-
latçı firmalara hizmet vermekteyiz.
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İHRACAT
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Bgm Baray Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye’den yabancı ülkele-
re gönderilmek üzere her türlü ürünü; cinsine, gideceği ülkeye göre, gönderim şekline 
ve gerçekleştirilecek ihracatın türlerine bakılarak belge izinlerinin alınması, düzenlen-
mesi ve onaylanması konusunda ihracat işlemleriniz için hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler
-Eşyaların GTİP numaralarının tespit edilmesi
-Eşyaların cinsine göre ilgili ihracat birliklerine üyelik kayıt işlemlerinin yaptırılması, ilgili 
mercilerden ön müsaade ve izinlerin alınması,
-ATR, EUR1 ve MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ yapılması, satış şartlarına göre  düzenlenen 
vesaiklerinin banka veya alıcısına ulaşmasının sağlanması, çıkış beyannamelerinin dü-
zenlenmesi, gümrüklerde onay ve muayene yapılması, ve fiili intaç sonrasında belgele-
rin müşteriye teslim edilmesi.

13



DIŞ TİCARET
DANIŞMANLIĞI
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Bgm Baray Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. ithalat ve ihracatını 
yapacağınız ürünlerle ilgili fizibilite çalışmaları yaparak, uygun projeler hazırla-
yarak fikir üretmek,öneriler sunmak, ithalat ve ihracat işlemlerinizle ilgili gerekli 
izinleri almak ve projelerinizi hızlı bir şekilde problemsiz çözmek için dış ticaret 
danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ayrıca bünyesinde bulunan uzman personelleri ile ithalat ve ihracat yapan firma-
lara akreditif konusunda en etkin şekilde danışmanlık hizmeti vermektedir. Müş-
terilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları içim çözüm odaklı ve profesyonel 
hizmetlerini ortaya koymaktadır.
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SERBEST
BÖLGELER
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Serbest bölgelerde gümrük müşavirliği hizmetleri kapsamında ithalat,ihra-
cat,transit ve diğer işlemleriniz için gerekli mevzuatları göz önünde bulundu-
rarak hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet sunmaktayız. Ayrıca firmamız serbest 
bölgelerde yerinde eğitim ve danışmanlık desteği de sunmaktadır.
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LOJİSTİK
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Gümrük Müşavirliği kapsamında hizmet verdiğimiz müşterilerimizin lojistik ihti-
yaçlarını da karşılamak üzere, ürünlerin çıkış noktasından varış noktasına kadar 
olan lojistik hareketlerinin planlanmasını ve gerçekleştirilmesi için çözüm sun-
maktayız.
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KAPSAMLI TEMİNAT
NCTS
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KAPSAMLI TEMİNAT-NCTS

Tüm transit işlemlerinin NCTS sistemi ile bilgisayar ortamında,kap-
samlı teminat sertifikamız ile hızlı ve zamanında yapılmasını sağla-
maktayız.
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HER YOL TRANSİTE ÇIKAR

Ulusal transit, taşımacılık sektöründe uygulanabi-
len bir sistemdir.
• Karayolu
• Havayolu
• Denizyolu
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TRANSİTTE YENİ VİZYON 

Grup şirketimiz 3 Aralık 2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, kapsamlı teminattan ya-
rarlanma iznini almıştır.
Şirketimizin kapsamlı teminat belgesiyle, yurtiçi gümrüklü bölgeler arasındaki taşımalarda (liman, ha-
valimanı, serbest bölgeler, antrepolar, geçici depolama sahaları) kolcu refakati aranmaksızın transit 
hizmeti verilmektedir.
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BGM ONLINE
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Bgm Baray Gümrük Müşavirliği; EDI, 
E-Birlik, Elektronik İmza Programları ile 
Gümrük Müsteşarlığı Otomasyon Mer-
kezi ve İhracatçılar birliklerine bağlı 
ofislerimizden tescil ve tahakkuk işlem-
lerinizi elektronik ortamda gerçekleştir-
me, rapolarlama ve e-arşiv hizmetlerini 
müşterilerine elektronik ortamda sun-
maktadır. 

Talep edilen kullanıcıların yetkilendirilmesi yapılarak operasyon, 
muhasebe, raporlama işlemlerinin paylaşımı sağlanmaktadır.
 
-Operasyon Takibi
-Raporlama
-Dijital Arşiv
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INCOTERMS
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Tel: +90 232 421 04 51 ● Faks: + 90 232 421 08 38

Alsancak Mahallesi 1469.Sokak Gar Apartmanı

No:99 Kat:2 Daire:22 Konak / İZMİR

info@bgmbaray.com.tr ● www.bgmbaray.com.tr S
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GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJ. HİZ. LTD. ŞTİ.

www.kosgeb.gov.tr


	on_kapak
	on_kapak_ici
	ic_sayfalar
	arka_kapak_ici
	arka_kapak

