


“İSTANBUL , ANKARA, İZMİR, MERSİN, KAPIKULE

GÜMRÜKLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE 
TÜM TÜRKİYE’DE HİZMETİNİZDEYİZ”



Kalite, üretilen hizmetin sonucudur felsefesi ile yola çıkan VARYANT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, 
kısa sürede sektöründe öncü kuruluşlar arasında yerini almıştır.
 
Avrupa Birliği standartlarına ulaşılma çabası ve ülkemizin gelişen dış ticaret hacmi, gümrük
işlemlerini çok önemli bir duruma getirmiştir. Bu çerçevede SONRADAN KONTROL olarak 
tanımlanan gümrük denetimlerinde, şirketlerin dış ticaret işlemlerine ilişkin her türlü bilgi, belge 
ve muhasebe kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesi esas alınmaktadır. 

Bu nedenle gümrük idaresine yapılan beyanın önemi dikkate alınarak temel prensibimiz; 
sonradan yapılan kontrollerde müşterilerimizin sorun yaşamaması anlayışı üzerine kurulmuştur. 
Buna bağlı olarak Gümrük Müşavirliği mesleğinin gerektirdiği mevzuat bilgisine sahip uzman 
kadromuzla yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikleri müşterilerimiz adına sürekli 
takip edip uygulayarak yaptığımız işin eşyanın sadece gümrükten çekilmesinden ibaret olmadığı 
bilinciyle en doğru ve en iyi hizmeti sunmanın sorumluluğunu taşımaktayız. 

VARYANT; sizin rakiplerinizden bir adım önde olabilmeniz için ofisinde bilgilendirme masası 
oluşturmuş ve dış ticaretteki faaliyet alanınızla ilgili her değişiklik ve yenilikleri resmi gazete 
başta olmak üzere 3 ayrı yayından takip ederek çözüm yollarıyla birlikte anında iletişim 
adresinize göndermektedir. 

HAKKIMIZDA  



HİZMET SEKTÖRÜNDE SINIR YOKTUR.
SINIRLARIN OLMADIĞI YERDE KİMİN YÖNLENDİRMESİYLE 

YOLA ÇIKILACAĞINI İYİ BİLMEK GEREKİR.



KALİTE, ÜRETİLEN HİZMETİN SONUCUDUR !
Değerli çözüm ortaklarına kaliteli hizmetler üretmeyi amaç 
edinen Varyant Gümrük, sektördeki kalıcılığını markalaştırarak, 
hizmetlerini ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SERTİFİKASI ile 
üretmektedir.



MİSYON, VİZYON,
İLKELER

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİGÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ



Kapıkule

Mersin

 İstanbul

 Ankara

Zonguldak

İzmir

VARYANT;İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, MERSİN, ZONGULDAK,
KAPIKULE GÜMRÜKLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM TÜRKİYE’DE HİZMETİNİZDE...

Kuruluşumuzdan bu yana elde ettiğimiz üstün deneyim,bilgi ve tecrübeye
sahip gümrük müşavirlerimiz,gümrük müşavir yardımcılarımız ve uzman
personelimizle birlikte tüm TÜRKİYE’DE hizmetinizdeyiz.



BUTİK HİZMET

AKILCI ÇÖZÜMLER







Alışılagelmiş Gümrük Müşavirliği hizmeti anlayışı dışında Varyant Gümrük tüm ithalat ve ihracat izinlerinizi alır. 
Uygunluk prosedürlerini başarıyla çözümler.Akreditifli işlemlerinizde kapsamlı akreditif danışmanlığı verir.

Uzman personeli ve gümrük idarelerinde yerleşik gümrük ofisleri sayesinde HIZLI, Müşteri temsilciliği ve limitsiz 
müşteri memnuniyeti anlayışı ile KALİTELİ hizmetler üretir.Sürekli değişiklik gösteren dış ticaret, gümrük ve sair 
mevzuatların karışıklığını ortadan kaldırır, firmanızın sektörüne uygun akılcı eğitimler verir. Tüm Karayolu, Denizyolu 
ve Havayolu taşımalarınızda maliyetleri azaltıcı geniş acenta ağına sahip nakliye çözümleri sunar. Gümrük idareleri 
ile yaşanan ihtilafların çözümü noktasında Varyant Gümrük, mevzuatın yeknesaklığını ve doğru yorumlanmasını 
sağlamak amacıyla hukuki enstrümanlarını kullanmaktan kaçınmaz. Bu anlayışla Varyant Gümrük ihtilaf ve ceza 
danışmanlığında hukukun üstünlüğünü kullanarak, çözüm ve sonuç odaklı danışmanlık hizmetleri sunar.

Kısacası Varyant Gümrük dış ticaretin her alanında yanınızda yer alarak, gümrük işlemlerinizdeki 
başarı ve sürekliliğin teminatını verir.

VARYANT GÜMRÜK İLE ÇALIŞMIYOR OLSANIZ DAHİ 
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİNİZ!

ÇÜNKÜ VARYANT’IN HER ZAMAN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLACAKTIR.

HİZMETLERİMİZ

- Gümrük Müşavirliği Hizmetleri
- İthalat ve İhracat İzinleri 
- Uluslararası Nakliye
- Eğitim
- Akreditif Danışmanlığı
- Hukuki Danışmanlık ve İhtilaf Çözümleri



İTHALAT SÜRECİ

Eşyanız teslim alınır, Varyant Gümrük çıkış 
evraklarını kontrol edip ithalat sürecini başlatır

Varyant gümrük İthalat izinlerini alır 
Gümrük işlemlerini başlatır.

Gümrük denetleme işlemleri 
yapılır, ödeme gerçekleştirilir.

Varyant gümrük eşyanızı ilgili 
adresinize teslim eder.

İTHALAT SÜRECİ



İHRACAT SÜRECİ

Eşyanız teslim alınır, Varyant Gümrük ilgili mevzuata 
göre belgeleri düzenler.

Eşyanız ile ilgili varsa gerekli 
izinler alınır ve ihracat beyan-
namesi oluşturulur.

Gümrük denetleme işlemleri 
yapılır, araç çıkış kapısına sevk 
edilir.

 İlgili beyanname ve ekleri size ulaştırılır.

İHRACAT SÜRECİ



Çalışmalardan beklenen faydanın dolayısıyla verimliliğin sağlanabilmesi ve maliyetlerin 
azaltılabilmesi için işyerinin özgün koşullarına uygun firma için eğitim yapılması şarttır.
Unutmayalım; eğitim şirketler için beşeri bir yatırımdır. Eğitimsiz iş gücünü eğitip bilgi 
ve beceri sahibi yapıldığı zaman o iş yeri daha az maliyet ile iş yapma olanağına 
kavuşmaktadır.

EĞİTİMLERİMİZ

Eğitim Konularımız
      
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Kaçakçılık Kanunu
Dış Ticarete Hazırlık
İhracat Prosedürleri

İthalat Prosedürleri
Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
Serbest Bölgeler
Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri
Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri 



DANIŞMANLIK



“BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİNİZ,
ÇÜNKÜ HER ZAMAN 

BİR ÇÖZÜM ÖNERİMİZ OLACAKTIR””



“YOUR SOLUTION PARTNER 
IN FOREIGN TRADE”


