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Çok iyi biliyoruzki, tıpkı insanın kendisi gibi kurumsal

We know that corporates have lifelines like people

yapılarında bir yaşam çizgileri mevcuttur. Bir ihtiyaç ya

have. The corporates which have been established due

da beklenti dolayısıyla oluşturulan kurumsal yapılar, ister

to a need or an expectation continue their struggle for

ticari, isterse ticaret dışı alanlarda faaliyet gösteriyor olsun,

existence on the said lifeline basing on the conditions
inside, whether they engage with commerce or not.

içinde bulunduğu koşullarla bağlantılı olarak söz konusu

This struggle for existence is a hard process as the

yaşam çizgisi üzerinde varoluş mücadelesini sürdürür.

appearance of the corporate itself. Especially if the said

Bu varoluş mücadelesi kurumsal yapının bizzat ortaya

structure is a commercial body established for profit,

çıkışı kadar zorlu bir süreçtir. Hele söz konusu yapı kar

the hardness will double. First of all, they must have an

amacıyla oluşturulmuş ticari bir kurum ise zorluk bir

understanding which will bring forward the commercial

kat daha artmaktadır. Herşeyden önce bu yapının

establishment created by the leaders of this structure

başında bulunanların oluşturdukları ticari müesseseyi

and make it successful in long-term. Besides this concept

ileriye taşıyacak ve onu uzun vadede başarılı kılacak

which we call as vision, the corporate must have a target

bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Vizyon olarak

which overlaps with the business performed and policies

adlandırdığımız bu olgunun yanı sıra kurumsal yapının

devoted to this target. We call this concept, as we all

yaptığı işle örtüşen bir hedefi ve bu hedefe yönelik

know, as mission.
It is obvious that the companies created under a

politikalarının olması da gerekmektedir. Bu olguyu da,

certain vision and mission have some advantages to

hepimizin bildiği üzere misyon olarak adlandırıyoruz.

the firms which do not have such concepts in order to

Belirli bir vizyon ve misyon çerçevesinde oluşturulmuş

survive and exist in the industry. However, it is not possible

şirketlerin ayakta kalmak ve sektöründe sürekli olarak

for a company to be successful in the sector and sustain

var olmak adına bu tarz olgulara sahip olmayan

its commercial existence with only these two concepts,

firmalara göre belirli bir avantaj sağlayacağı aşikardır.

for sure. The achievement requires not only successful

Ancak bir firmanın sektöründe başarılı olması ve ticari

control of internal effects but also successful control and

varlığını süreklilik kazandırarak sürdürmesi sadece bu iki

directing of external effects on behalf of the company.

olgunun varlığı ile elbette mümkün olmayacaktır. Başarı

Uniting these internal and external elements on a

iç faktörlerin kontrolü kadar dış etkenlerin de başarıyla

common ground and making available to the company

kontrol edilmesini ve firma lehine yönlendirilmesini

is not only the existence of the said firm but a start point

gerektirmektedir. İşte iç ve dış tüm etkenlerin ortak bir

Yön Veren Çözümler ile Birlikte
Daha Hızlı Büyüyelim...

for the walking to the peak.

paydada bütünleştirerek firmanın lehine kullanabilir hale
getirilmesi, bu noktadan itibaren söz konusu firmanın
piyasada var olmanın ötesine geçerek, zirveye doğru

Şahin YILMAZ

başlayacak olan yürüyüşünün de başlangıcı olmaktadır.
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Her operasyonel süreç, titizlikle koordinasyon içerisinde yürütülür ve takip edilir...
Each operational process is rigorously carried out and followed in tandem...

Şirketimiz on sekiz yıllık tecrübeye sahip çekirdek kadrosu ile en modern teknolojinin

Our company’s goal is to be transparent as well as being trustworthy and stable in Customs

kullanıldığı EDI (Electronic Data Interchange - Elektronik Veri Değişimi) sistemi ve yeni

Broker sector with using technological opportunities as much as possible with lowest costs,

teknolojik uygulamalar kapsamında “kağıtsız beyanname sistemi” içinde İstanbul merkezli ve

most information, fastest and most qualified service principles in mind; fully aware that it can

Ankara’da oluşturulan şubeleri ve Mersin, İzmir Büro bağlantılarıyla; müşterilerimizin alışmış

provide reasonable numbers that our customers have gotten used to without disregarding

olduğu hizmeti alışagelmişlikten daha hızlı ve daha güvenli verebilmeyi kendisine hedef seçmiş

the necessary aspect of trade which are prices and costs; with its centre in İstanbul its

bu hedefe ticaretin vazgeçilmez olgusu fiyat bedel maliyet unsurlarını göz ardı etmeden en

branches in Ankara and Mersin, İzmir Bureau connections; using its base staff with eighteen

makul rakamlarla size sunabilmek koşuluyla ulaşabileceğimizin bilincinde; en düşük maliyet,

years of warm experience, its new technological applications and EDI (Electronik Data

en güçlü bilgi, en hızlı ve en kaliteli hizmet anlayışıyla, teknolojik imkanları sonuna kadar

Interchange) system that uses the latest technology.

kullanarak sunmayı görev edinerek Gümrük Müşavirliği sektörünün güven ve istikrardan öte
şeffaf olabilmeyi hedeflemiştir.
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1927’den Bugüne
Uzman, kaliteli, deneyimli personel, tüm sektörlerde
açık çözüm yeteneği... Teknolojik gelişimlerde
öncü, dünya devleriyle uzun soluklu işbirliği, müşteri
memnuniyeti odaklı çözüm ortaklığı. Temel felsefesini
dayanışma, güven ve gelişime endeksleyen Başak
Grup firma odaklı butik hizmet anlayışını, dinamik
temeller üzerinde istikrarla sürdürüyor.

From 1927 to today...

1927’den berİ
Since 1927

Expert, quality, experiences personnel and explicit
solution skill for all sectors... Leader in technological
development, long-term cooperation with world’s
giants, solution partnership based on customer
satisfaction. Başak Group, of which primary philosophy
is based on solidarity, trust and development,
maintains its company-directed boutique service
understanding on dynamic foundations.

TARİHÇE

HISTORY

MİSYONUMUZ

Çekirdek kadrosu ülkemizin ilk gümrük

With our core structure of the initial staff

Müşteri memnuniyeti en üst düzeyde karşılamak için

mişavirlerine dayanan temel yapımızda;

based on the first customs brokers of our

teknoloji, bilgi ve deneyimi en etkin şekilde kullanarak

Ülkemizin özellikle Enerji Sektöründe yaptığı

country, we took part especially the latest

firma odaklı butik ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

son yatırımlardan Afşin Elbistan Termik

investments of our country in the Energy

Our Mission

Santralı, HE-AŞ Hamitabat Hidroelektrik

Sector such as Afşin Elbistan Thermal Plant,

To provide customer satisfaction in the best possible

Santralı (Alstom Power) Ermenek Barajı

HE-AŞ Hydroelectric Plant (Alstom Power),

way Offering company-oriented bountique and

(Alpine Meyreder GmbH) projelerinin

Ermenek Dam (Alpine Meyrede GmbH)

quality service. By using technology, knowledge and

başından sonuna kadar görev almış ve enerji

projects from the start to the end and gained

experience suf ciently.

sektörü yatırımlarından profesyonelleşmiş bir

a professional experience in investments in

tecrübeye sahip olmuştur.

the energy sector.

Türkiye’nin ilk uydusu Türksat’ın yüklenicisi

We have worked in import, export of

VİZYONUMUZ
Sektörde lider olmak, müşterimizi teknoloji ve

Alcatel’e yer istasyonlarının ithalat, ihracat

ground stations of Alcatel the contractor

işlerinde çalışmış, Milli Savunma Bakanlığı

of Turkey’s first satellite Turksat, we were

kaliteyle tanıştırmak ve Sektörün Türkiye’deki imajını

Alçak İrtifa Radar İstasyonlarının (Marconi)

present in all the customs works of National

geliştirip, değiştirmek ve verdiğimiz tüm hizmetlerde

tüm gümrük işlemlerinde bulunmuş ve halen;

Security Department’s Low altitude Radar

türkiye’de en iyisi olmaya devam etmektir.

T.C.D.D. Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesi

Stations (Marconi) and we are still handling

Our Vision

sinyalizasyonunda yer alan ithalat, ihracat,

the import, export, repair, maintenance

Being the leader of the sector, reuniting our

tamir, bakım değişim ve diğer tüm dış ticaret

altering and all other foreign trade actions

customers with technology an quality Developing and

işlemlerini ifa etmektedir.

of T.C.D.D. (State Railroad of Republic of

changing the image of our sector in Turkey Continuing

Turkey) Ankara Istanbul Bullet Train Project

to be the best with our all services in Turkey...

signalization.
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göndermek istediğiniz her türlü eşyanın;

according to the type, destination, shipment

GÜMRÜK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ
İŞLEMLER

cinsine, gideceği ülkeye, gönderim şekline

mode and export type of any articles which you

• Her türlü ithalat işlemleri

• Any export transactions

ve ihracat türlerine göre ayrı ayrı belgeler

want to send from Turkey to foreign countries;

• Her türlü ihracat işlemleri

• Transit - Transfer transactions

düzenlenmesine; muhtelif yetkili mercilerden

to obtain and approve document permission

• Transit – Aktarma işlemleri

• Any free trade zone transactions

belge izninin alınmasına, onaylanmasına ve

from various authorized bodies and clearance

• Her türlü serbest bölge işlemleri

• Any incentive transactions

gümrük idarelerinde gümrükleme işlemlerine

procedures in customs offices.

• Bilumum teşvikli işlemler

• Import quota obtaining

• İthal kota alımları

• Obtaining investment incentive certificate and

It is subjected to issue separate documents

Türkiye gümrük bölgesinden yabancı ülkelere

Başak Group Customs Brokerage; issues

tabidir.

TRANSACTIONS UNDER CUSTOMS
• Any import transactions

• Yatırım teşvik belgesi alımları ve diğer işlemleri

related procedures

Başak Grup Gümrük Müşavirliği; Gümrük,

customs documents considering the criterion of

İhracat Rejimi, Türk parasını koruma, Kaçakçılık

exporter and destination country in accordance

kanunu, Uluslararası Anlaşma ile sair birçok

with Customs code, Export Regime, Protection

• Hariçte işleme rejimi uygulamaları

• Outward processing regime applications

bağlayıcı Dış Ticaret Mevzuatlarına göre,

of Turkish Currency Code, Smuggling Law,

• İthal kontrol belgesi

• Import control certificate

ihracatçı ve Alıcının ülke kriterlerine göz önünde

International Agreements and other various

• Gümrük tarife istatistik pozisyon tespiti

• Determining of customs tariff statistic position

bulundurularak gümrük evrakları düzenlemekte,

binding Foreign Trade Legislation, and provide

• Menşe tespiti

• Determining of origin

gümrükleme ve güncel mevzuat konularında

services at customs by giving logistic support to

• Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika uygulamaları

• Movement certificates and certificate of origin

ihracatçı firmalara lojistik destek vererek,

the exporter companies for customs clearance

gümrüklerde hizmet sunmaktadır.

and actual legislations.

• Dahilde işleme izin belgesi alımları ve diğer

• Obtaining inward processing authorization

işlemleri

certificate and related procedures

• Serbest dolaşıma giriş rejimi uygulamaları

applications

• Gümrük vergileri ve eşit etkili mali yükümlülükler

• Release for free circulation applications

hesaplamaları

• Calculations of Customs duties and similar

• Geçici ithalat rejimi uygulamaları

DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FOREIGN TRADE CONSULTANCY SERVICES

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dış ticaret mevzuatı danışmanlığı
Gümrük mevzuatı danışmanlığı
Serbest bölge mevzuatı danışmanlığı
Kaçakçılığın men ve takibine dair
kanun danışmanlığı
Teşvik mevzuatı danışmanlığı
Tahkim ve rekabet hukuku danışmanlığı
Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı
Dış ticaret vergi mevzuatı danışmanlığı
Dış ticaret rejim danışmanlığı
Dış ticaret tarife mevzuatı danışmanlığı

•
•
•
•
•
•
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Consultancy for foreign trade legislation
Consultancy for Customs legislation
Consultancy for free trade zone legislation
Consultancy for prevention and prosecution of
smuggling
Consultancy for incentive legislation
Consultancy for arbitration and competition law
Consultancy for foreign capital legislation
Consultancy for foreign trade tax legislation
Consultancy for foreign trade regime
Consultancy for foreign trade tariff legislation

financial obligations

• Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

• Temporary import regime applications
• Processing under customs control regime

uygulamaları
• Gümrük antrepo rejim uygulamaları

applications

• Dış ticarette standardizasyon uygulamaları

• Customs warehousing regime applications

• Posta gümrük işlemleri

• Standardization of foreign trade applications

• Akaryakıt ve kumanya ile ilgili işlemler

• Parcel customs transactions

• Sınır ticareti

• Fuel oil and provision transactions

• Geri gelen eşya işlemleri

• Border trade
• Returned goods transactions
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Her operasyonel süreç, titizlikle koordinasyon içerisinde yürütülür ve takip edilir.
Each operational process is rigorously carried out and followed in tandem.
Gümrük müşavirleri takibinde danışmanlık
Advisory in customs consultancy follow-up
Risk belirleme ve önlemlerini alma
Risk determination and taking precautions
Uyuşmazlıkların çözüm ortağı
Dispute resolution partner
Günlük takip ve özel yorumlama
Daily follow-up and special interpretation

10

11

