
Riskler ve dış ticaret maliyetleri hakkında tam 
ve gerçek zamanlı bir görünürlük olmadan 
birden çok ticaret rotasını yönetmek, bir ticaret 
departmanı için hızlıca yüksek maliyetli bir 
sürece dönüşebilir. Yalnızca tedarik zincirinizin 
bulunduğu ülkelerde değişen yönetmelikleri 
takip etmek yeteri kadar zorlayıcı olabilir, 
ilgilenilmesi gereken potansiyel uyum risklerini 
gözden kaçırma olasılığınızı dert etmeyin.

Yalnızca uyum faaliyetlerinin ötesinde, ileriyi 
gören, dikkatli bir kaynak tedarik stratejisi 
oluşturmak için gerek duyduğunuz bilgileri 
toplamak oldukça zor olabilir. Zamanınızın 
tamamı günlük uyum faaliyetleri için harcandığı 
zaman, ileriyi planlamak, tasarruf fırsatlarını 
belirlemek veya potansiyel bir yeni tedarikçinin 
veya serbest ticaret anlaşmasının etkisini analiz 
etmek için gerekli zamanınız kalmayabilir. 
Mevcut ve geçmiş verilere kolay bir erişim 
olmaksızın eğilimleri analiz edemeyebilir veya 
stratejik öngörülerde  bulunamayabilirsiniz.

ONESOURCE Dış Ticaret Analizi 
Hakkında
ONESOURCE™ Dış Ticaret Analizi, bir kuruluşun 
ticaret uyum maliyetlerinin ve risklerinin mevcut 
durumunun yanı sıra kaynak tedariği, satış ve/
veya dağıtım stratejilerinde değişiklikler yaparak 
gerçekleştirilebilecek potansiyel fırsatlar 
hakkında görüş sağlamak için tasarlanmış geniş 
kapsamlı bir dizi araç içerir.

ONESOURCE Dış Ticaret Analizi sayesinde 
mevcut kaynak tedarik veya satış modelinizdeki 
eğilimleri inceleyebilir, riskleri belirleyebilir ve 
hatta vergi teşvik programlarına inceleyerek 
gelecek potansiyel tasarrufların miktarını 
belirleyebilirsiniz. Faaliyet gösterdiğiniz her 
ticaret rotası için en güncel mevzuat bilgileri 
sayesinde güvenle karar alabilir ve ticaret 
rotalarınızın optimize edilmesini ve böylece 
şirketinize değer katmalarını sağlamak için 
tedarik zincirinizdeki potansiyel maliyet 
tasarruflarının belirlenmesi, riskli bölgelerin 
hızla işaretlenmesi ve tedarikçilerinizin dikkatle 
incelenmesi gibi daha bir çok katma değerli 
faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz.

Dış Ticaret Analizi

ONESOURCE Dış Ticaret 
Analizi kuruluşlara 
riskleri ve tasarruf 
fırsatları belirlemek için 
ticaret rotalarını analiz 
etme imkanı sağlar.
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Özellik Faaliyet

Dış Ticaret Eğilimlerini 
analiz edin

Serbest ticaret anlaşmalarından gelen indirimli vergi 
avantajlarından yararlanma olanağını belirlemek için 
mevcut ürün çeşitliliğini değerlendirin

Yeni fırsatları  
belirleyin

Yeni ithalat/ihracat stratejileri planlamak ve uygulamak 
için kaynak tedarik veya satış rotalarınız ile global eğilimleri 
karşılaştırın

Yeni ticaret  
rotalarını inceleyin

Otomatik bir maliyet hesaplama motoru ile birim bazında 
fiili ithalat/ihracat maliyetlerini hesaplayın

Senaryo planı Nakliye ve uygunluk maliyeti seçeneklerinin en yüksek 
maliyet verimliliğine sahip bileşimini belirlemek için birden 
çok tahmini ithalat/ihracat maliyeti senaryosu çalıştırın

En güncel 
yönetmeliklere erişin

Yeni ticaret hatlarında sevkiyatınız için gerekli 
dokümantasyonu ve diğer mevzuat gerekliliklerini araştırın

ROI’yi hesaplayın Vergi erteleme programlarını inceleyerek gelecek 
potansiyel tasarrufların miktarını belirtin

Dış ticaret trendleri 
hakkında raporlar 
hazırlayın

Tedarik zinciri yönetiminde gelişen trendleri 
belgelendirmek için yıllık raporlama araçlarını kullanın

Yeni tedarikçileri 
inceleyin

Yeni tedarik zinciri ortaklarının etkisini gözlemlemek için 
Risk Analizi uygulamasını inceleyin

Gümrük tarifelerini 
analiz edin

Standart/tercihli vergi oranlarını, gelecekteki oranları ve 
menşe kurallarını inceleyin ve karşılaştırın

Menşe Ülkeyi 
Otomatik olarak 
Hesaplayın

Tercihli programlar için yeterlilik sahibi olmak veya tercihli 
olmayan menşe belirlemek için gereken zamanı önemli 
ölçüde azaltın
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Bugün bizimle iletişime geçin:

onesource.mena@thomsonreuters.com
tax.tr.com/globaltrade

ONESOURCE Dış Ticaret 
Analizi tüm dünyada 
şirketlere şunlar için 
yardımcı olur:

• Ele alınması gereken 
muhtemel uyum risklerinin 
belirlenmesi

• Serbest ticaret anlaşmaları 
ve vergi avantajlı programlar 
vasıtası ile potansiyel 
tasarruf fırsatlarının 
hesaplanması

• Yeni fırsatları belirlemek 
için dış ticaret eğilimlerinin 
incelenmesi

• İleriyi gören, stratejik karar 
verme bilgisi sağlamak 
için birden çok senaryonun 
çalıştırılması

• Uyumluluğunuz hakkında 
güvenli bir şekilde ticaret 
rotalarınızın her biri için 
en güncel yönetmeliklere 
erişilmesi

Serbest Ticaret Anlaşmaları
Beklenmedik gümrük vergileri global tedarik zinciri maliyetlerinize çok zarar verebilir. Serbest Ticaret Anlaşmaları (Free Trade 
Agreements, FTA) için ONESOURCE™ Dış Ticaret, STA’ya özgü menşe kuralları altında ürünlerinizin uygunluğa sahip olması 
için fırsatları belirleyerek STA’lardan yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. STA kurallarına uyabilmeniz ve vergileri 
azaltabilmeniz veya ortadan kaldırabilmeniz için lojistik süreçleri düzenleyin ve manüel işleri azaltın. FTA yazılımımızın özgün 
mimarisi EU, EFTA, Türkiye-Sırbistan, Türkiye-Makedonya, Türkiye-Fas dahil olmak üzere mevcut, değişen veya gelecekteki 
herhangi bir serbest ticaret anlaşmasını barındırabilir.

Global olarak gelişin. ONESOURCE Dış Ticaret Çözümleri ile kendinize güvenerek rekabet edin.


