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Aslan Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin çözüm ortağı olan, deneyimli ve
süreçleri takip eden uzman kadrosu ile yüksek düzeyde müşteri memnuniye ni
hedeﬂeyen, uzun yıllar edindiği deneyimlerini en üst seviyede müşterilerine
sunmak için faaliyete geçmiş r. Şirke miz, İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan
tüm gümrük müdürlüklerinde sürekli eleman bulundurmak sure yle hizmet
vermekte olup, Gebze, Gemlik, Derince ve Çerkezköy gümrük
müdürlüklerinde de bu hizmetlerini sürdürmektedir.
Aslan Gümrük Müşavirliği, 30 gümrük personeli ve 3 gümrük müşaviri ile
kurduğu güçlü alt yapı, gümrüklerle otomasyon ağı, müşterilerine sunduğu
online bilgi akışı ve online döküman arşivi, ücretsiz kurye servisi ile
sektörün en güçlüleri arasında hızlı yükselişine devam etmektedir.
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VİZYONUMUZ
Aslan Gümrük Müşavirliği ve Arslan Lojis k olarak
vizyonumuz yüzde yüz müşteri memnuniye olmakla
birlikte, hizmetlerini en hızlı ve en güvenilir şekilde sürdürmek r.

MİSYONUMUZ
En üst seviyede müşteri memnuniye ni sağlamak,
En hızlı ve kesin çözümler sağlamak,
En iyi süre yöne mini planlamak,
Hizmet kalitemizi ar rmak,
Mevzuata uygun iş devamını sağlamak.
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İŞ AKIŞ ŞEMASI
Müşteriden Gelen Talimat
E-mail / Fax ya da elden evrak teslimi

İş Emri Kaydı Oluşturulması
İlk talimatla birlikte elde
edilen bilgilerin iş emrine ge rilmesi
Tescilden Önce Kontrol Aşaması
Tescile hazır beyannamenin departman sorumlu kişi
tara ndan özel kısıt / GTİP bloke işlemleri modülü ile ge rilen
kısıtlamalara paralel olarak incelenip onaylanması / Blokajın
kaldırılması ile birlikte tescile imkan verilmesi

Beyanname Tescili ve Operasyon Sürecinin Başlangıcı
Evrakın gümrüğe gönderilmesi
Muayene / Hat durumunu takip edilmesi
Rejime bağlı olarak TSE / DTS / Kimyahane vb.
başvuruların yapılması

Operasyon Sürecinin Sonlandırılması
TSE / DTS / Kimyahane onaylarının alınması
Muayene işlemlerinin tamamlanması
Vergi tutarlarının gümrüğe ödenmesi
Antrepo / Ambar çıkışlarının yapılması
Nakliye organizasyonun yapılması, ürünlerinin teslimin tamamlanması
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İŞ AKIŞ ŞEMASI
Fatura Hazırlık
Operasyon süreci sonlanan dosya için asgari ücret tarifesi
veya özel teklif değerlerine göre hesaplamalarının yapılması,
sonuçlanan dosyanın muhasebe departmanına teslim edilmesi

Faturalandırma Süreci
Sistemine tanımlı ﬁyat tekliﬂeri ve operasyonel süreçlerde
yapılan işaretlemelerin bir sonucu olarak veya manuel rakam girişleriyle
fatura kesiminin tamamlanması, operasyonel süreç boyunca masra yapan kişi
tara ndan ﬁrma adına yapılan ödemelerin masraﬂarının masraf tarihi
ile paralel bir şekilde muhasebeleş rilecek dekontun kesilmesi, kesilen fatura ve dekontun
imza birimine gönderilmesi imzalanan dosyanın teslim alınması ve kurye aşaması için hazırlanması

Evrak Dağı mı
Kurye sorumlusu veya müşteriye evrakı ulaş rmakla
görevli kişi tara ndan evrak dağı mın sağlanması,
dosyanın müşteriye nasıl gönderileceğine dair planlamanın
(kurye, kargo, elden vb.) yapılması

Arşivden Önceki Son Aşama
Teslim edildi belgesinin taranarak referansla ilişkilendirilmesi
ve ilgili işaretlemenin yapılması, operasyonel ve muhasebesel
evrakı arşiv sorumlusu tara ndan arşiv görüntüleme (rapor/ ekler)
kısmından kontrol edilmesi ve dosya ile paralel olmayan taramaların /
eksik tarama sorunlarının giderilmesi, dosyanın arşive kaldırılması operasyon
sürecinin sonlandırılması, TSE / DTS / Kimyahane onaylarının alınması muayene
işlemlerinin tamamlaması vergi tutarlarının gümrüğe ödenmesi Antrepo / Ambar
çıkıslarının yapılması ürünlerin teslimin tamamlanması

Arşiv
Geriye dönük olarak tarih aralığı verilerek işlemleri
tamamlanmış dosyaların işlem aşama süreçleri izlenebilir
ve dijital arşiv görüntüsüne ulaşabilirsiniz.
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KALİTE POLİTİKAMIZ
ASLAN GÜMRÜK ve ARSLAN LOJİSTİK müşterilerine,
ih yaç ve beklen lerine uygun olarak, müşteri memnuniye ni
sürekli kılacak şekilde kaliteli hizmet sunma esasını benimsemiş r.

Taleplerinizi mevzuat çercevesinde en kısa sürede ve hatasız olarak gerçekleş rmek,
Gelişen ve değişen zamanda ih yaçlarınızı tespit ederek kaliteyi sürekli iyileş rme,
geliş rme, verimliliği ar rma konusunda çalışmalar yapmak,

Kalite poli kamızı müşterilerimizin ih yaç ve beklen lerine göre sürekli olarak gözden
geçirmek,
Takım çalışmasına olan inancımız ile başarıyı planlı ve takım ruhuyla çalışarak elde etmek,
Çalış ğımız ﬁrmalarla ilgili gerekli bilgileri gizlilik prensipleri içerisinde açık ve anlaşılır
bir şekilde paylaşmak.
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ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ
İthalat veya ihracat işlemlerinizi bize bildirmeniz halinde personelimiz derhal
ﬁrma, banka veya nakliyecinizden gerekli evrakı alıp şirke mize ulaş rmakta,
Evrim yazılım sistemi ile beyannameniz hazırlanarak, ardiye, gümrük vergisi,
KDV vb. tutarlar tara nıza yazılı bildirilmek sure yle işlemleriniz seri bir
şekilde sonuçlandırılmaktadır.
Yine bu işlemleriniz esnasında acil evrak temini ve ilgili makamlara ulaş rılması
gibi durumlarda, bu servisi sağlamak üzere tahsis edilmiş şirke miz
bünyesindeki araç ve motorlu kuryelerimiz hizme nize sunulmuştur.
Gümrükleme işlemlerinizin hangi aşamada olduğuna dair bilgiler, şirket bünyemizde kullanılmakta olan profesyonel bir program tara ndan e-mail yoluyla
otoma k olarak tara nıza aktarılacak olup, bu program sayesinde yine e-mail
yoluyla, günlük Resmi Gazete’yi okuyabilirsiniz. Aynı program ile
ithalat ve ihracat mevzua na yönelik yeni çıkmış kanunlar, sirküler ve genelgeler
de otama k olarak bilgilendirilsiniz.
Hizmet sektörünün bütün dallarında olduğu gibi gümrükleme servis hizmetlerinde
de zamanın çok değerli olduğunun bilinciyle, personelimizin sizlere hızlı
ve kaliteli hizmet verebilmeleri konusunda, bünyemizde gerekli eği m ve uygulamalar, kesin siz bir şekilde devam etmektedir.
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Gümrükleme, sigorta, yurt içi / yurt dışı nakliye organizasyonu, depolama
danışmanlık ve online hizmetlerimizi kapsamaktadır.
*İthalat gümrükleme işlemi,
*Gümrük Tarife İsta s k Posizyonu (G.T.İ.P) belirlenmesi,
*Bağlayıcı tarife bilgisi müracaat, takip ve sonuçlandırması
*Mahrecine iade işlemleri
*A.TR belgesi uygulamaları
*Muaﬁyetler belgesi uygulamaları
*Bedelsiz ithalat hizmetleri
*
işare uygulamaları
*TSE belgelendirme uygulamaları
*Aktarma işlemleri
*Transit caret işlemleri
*Göze m belgesi alınması
*İhracat gümrükleme işlemleri
*EUR 1 belgesi uygulamaları
*Fuar eşyası işlemleri
*Gümrüklü / gümrüksüz depolama
*Özel / genel antrepo uygulamaları
*Serbest bölge uygulamaları
*Garan belgesi işlemleri
*Kontrol belgesi uygulamaları
*Sigorta işlemleri
*İç nakliye işlemleri
*Uluslararası nakliye işlemleri
*Oﬁs ortamında veri girişi ve beyanname tescili
*Elektronik ortamda ihracat birlik onayı
*Güncel bilgiler ışığında dış caret mevzua bilgilendirme
*Firmanıza veya şahsınıza özel, tüm konular ile ilgili bilgilendirme
*Firmanız veya şahsınıza özel verilecek kullanıcı adı ve şifre ile online
doküman arşivi
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GÜMRÜK
MÜŞAVİRİ

AMBARLI

İTHALAT
SORUMLUSU

ERENKÖY

MUHASEBE
SORUMLUSU

MUHASEBE
MÜDÜRÜ

HAYDARPAŞA

BİLGİ İŞLEM
SORUMLUSU

1 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARD. 1 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARD. 1 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARD.
2 GÜMRÜK ELEMANI
3 GÜMRÜK ELEMANI
3 GÜMRÜK ELEMANI

HAVALİMANI

PAZARLAMA
ELEMANI

PAZARLAMA
GRUP BAŞKANI

3 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
1 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARD.
1 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCISI
2 GÜMRÜK ELEMANI
2 OPERASYON MÜDÜRÜ
1 İTHALAT SORUMLUSU
1 İHRACAT SORUMLUSU
2 İTHALAT ELEMANI
2 İHRACAT ELEMANI
1 PAZARLAMA GRUP BAŞKANI
4 PAZARLAMA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
1 MUHASEBE MÜDÜRÜ
2 MUHASEBE SORUMLUSU
1 BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
1 İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
2 ARAÇLI KURYE
3 MOTORLU KURYE
1 SEKRETER

MERKEZ

GÜMRÜK
MÜŞAVİRİ

OPERASYON MÜDÜRÜ

İHRACAT
SORUMLUSU

GÜMRÜK
MÜŞAVİRİ

GÜMRÜK
MÜŞAVİRİ

GENEL
MÜDÜR

1 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARD.
4 GÜMRÜK ELEMANI

SABİHA GÖKÇEN
TUZLA DERİ SANAYİ
İZMİT

KURYELER

İDARİ İŞLER
SORUMLUSU
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