ÖZEL

MONTREAL TÜRKİYE
TİCARET MERKEZİ
PROJESİ

İÇERİK

1 – Firma tanıtımı,
2 – Yurt dışı DEPO ve/veya OFİS’e neden ihtiyaç duyulur?
3 – Yeni pazarlar ve yeni beklentiler,

4 – Gelecekte planlanan lojistik merkezlerimiz,
5 – Bir Ticaret Merkezinde yer almanın avantajları,
6 – Ekonomi Bakanlığı’nın ASLİ DESTEKLERİ,
7 – Ekonomi Bakanlığı’nın Konu Kapsamında Faydalanılacak
DİĞER DESTEKLERİ,
8 – Yola çıkmadan önce dikkat edilecek hususlar,

FİRMA TANITIMI

MS GLOBAL LOGISTICS INC.,
25/01/1985 tarihinden bu yana Türkiye’de LOJİSTİK
sektöründe faaliyet göstermektedir.

FİRMA TANITIMI

Firmamız, 17/06/1997 tarihinde New Jersey’de faaliyet
göstermeye başladı.
11 Eylül 2001 tarihindeki New York’taki Dünya Ticaret Merkezi
saldırılarından sonra daralan piyasa ile merkezimizi Montreal’e taşıdık.

FİRMA TANITIMI

Firmamız o güne kadar genelde yıllık olarak ve tüm taşıma
modellerini içeren proje bazlı lojistik çalışmalar yapmış olup,
birçok müşterilerimiz ile çok uzun yıllardır çalışılmıştır.
Bu çalışmalar;
 Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı için 1.Körfez Savaşı
sonrasında 2 yıl süre ile Türkiye’nin her bölgesinden İran ve
Irak’taki ihtiyaç sahipleri için yapmış olduğumuz gıda dağıtım
malzemeleri lojistiği,

FİRMA TANITIMI

 PAŞABAHÇE adına tüm Kuzey Amerika ve Güney Amerika
konteynır taşımaları
 ARÇELİK grubuna ait tüm Polonya lojistiği,
 Mermer ihracatçılarına ait Kuzey ve Güney Amerika konteynır
taşımaları,
 Halen daha devam etmekte olan ve içlerinde dev sanayi
kuruluşlarına hammadde tedariki,
 Diğer ulusal ve çok uluslu birçok şirket için hammadde lojistik
faaliyetleri,

YURT DIŞI DEPO ve/veya OFİS’E
NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Günümüzde bir firmanın sadece yurtiçi satışlar ile varlığını
sürdürmesi zordur. Yurt dışına satış yapmak isteyen
birfirma, bu fırsatı yakaladığında bu durumu değerlendirmek
steyecektir.
Bu nedenle ülkemiz içerisindeki pazar konumunu yetersiz bulan
firmalar, global mantık yaklaşımı ile başka ülkelere de satış
yapmak zorundadır.

YURT DIŞI DEPO ve/veya OFİS’E
NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

Son yıllarda hangi sektörde olursa olsun Türk firmaları bu

konuda oldukça tecrübe elde etmiş ve Dünyanın birçok
ülkesine ihracat yapmaya başlamıştır.
Söz konusu firmalarımız daha önce ihracat yaptığı
ülkelerede ihracat miktarlarını artırmaktadır.

YURT DIŞI DEPO ve/veya OFİS’E
NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

2023 yılına ait 500 milyar dolarlık ihracat hedefi sebebiyle

yurt dışına satışların artırılması oldukça önem kazanmıştır.
Buna destek olmak amacıyla ufku açık ve global düşünen
firmaları desteklemek için Ekonomi Bakanlığı tarafından
çeşitli destek ve teşvikler, sürekli güncellenen uygulaması

ile Türk firmaları cesaretlendirilmektedir.

YENİ PAZARLAR ve YENİ BEKLENTİLER

Neden KANADA, neden AMERİKA
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi iki dev ekonominin
birleşimi ile Dünya’da ticaret hacminin en fazla olduğu bir
toplama ulaşmış oluruz.

Ancak maalesef biz Türkiye olarak bu ülkelere yeterince ihracat
yapamadığımızdan dolayı Ekonomi Bakanlığı bu ülkeleri
öncelikli ve hedef ülkeler sınıfına almıştır.

YENİ PAZARLAR ve YENİ BEKLENTİLER

Neden KANADA, neden AMERİKA
Türk ihracatçılarının daha düzenli ve rahat satış yapabileceği ve
tahsilatlarında daha az sorun yaşayacağı bu ülkelere hak ettiği
miktarda ihracat yapabilmesi için hem devlet olarak hem de
firmalar olarak bizler elimizden geldiğince destek olmayı
amaçlamaktayız.

YENİ PAZARLAR ve YENİ BEKLENTİLER

Neden KANADA, neden AMERİKA

MS GLOBAL olarak 1997 yılından beri her iki ülkede elde
ettiğimiz tecrübe ile ihracatçılarımıza lojistik olmak üzere her
türlü desteği vermeye çalışacağız.

GELECEKTE PLANLANAN LOJİSTİK
MERKEZLERİMİZ

Neden KANADA, neden AMERİKA
Öncelikle en rahat olunacak ve en az sorun yaşanabilecek mevki
olarak Kanada'nın Montreal şehri esas alınmıştır.

Buradan elde edilecek sonuçlar neticesinde;
Kanada'da Toronto,

Amerika'da New York / New Jersey, Chicago, Los Angeles ve
Miami
kentlerinde de ileriki süreçlerde benzer oluşumlar ile ihracatçılarımıza
farklı kapıları açarak daha fazla destek olmaya çalışacağız.

GELECEKTE PLANLANAN LOJİSTİK
MERKEZLERİMİZ

Neden KANADA, neden AMERİKA
Böylece Türkiye olarak bu ülkelere yapılacak ihracat
miktarlarımızı artırmaya hep birlikte çaba sarf edeceğiz.

BİR TİCARET MERKEZİNDE YER
ALMANIN AVANTAJLARI

Bir firmanın bağımsız olarak kendi başına Kanada'da bir depo
ve/veya ofis açması halinde yaklaşık olarak aylık maliyeti 20-25
bin US Doları civarında olması kaçınılmazdır.

BİR TİCARET MERKEZİNDE YER
ALMANIN AVANTAJLARI

Bu firmanın aynı zamanda depo ve ofisini takip etmek için
ekstra zaman ve personel ayırması gerekmektedir.
Bunların ötesinde ayrıca aşağıda belirtilen birçok prosedürü
kendisinin takip etmesi gerekecektir. Sonuçta daha fazla masraf
ve daha fazla zaman harcaması gerekmektedir.

BİR TİCARET MERKEZİNDE YER
ALMANIN AVANTAJLARI

Bütün bu nedenlerle müşterilerimiz, aşağıda belirtilen hizmetleri
bizden alarak zamanını daha fazla üretime ve satış yapmaya
ayırabilecektir.
Hizmetlerimiz:
• Her bir müşterinin depo ve ofisinin müşteri adına takip ve
yönetimi gerçekleştirilecektir.
• Tüm ofis ve sekretarya hizmetleri sağlanacaktır.

BİR TİCARET MERKEZİNDE YER
ALMANIN AVANTAJLARI

Hizmetlerimiz:
• Özel bir yazılım sistemimiz ile müşterilerimiz tüm bu süreçleri
takip edebilecek, özel kameralar ile hem deposunu hem de
ofisini takip ve denetim atında tutabilecektir.
• Müşterilerimiz özel bir barkod sistemi ile depolarına giriş ve
çıkışları ile stoklarını izleyecektir.

BİR TİCARET MERKEZİNDE YER
ALMANIN AVANTAJLARI

Hizmetlerimiz:
• Müşterilerimizin yurt dışı firmalarının tüm ön muhasebesinin
takibi ile muhasebe evraklarının resmi muhasebe için
müşavirlere ulaştırılması sağlanacaktır.
• Müşterinin kendi adına olan şirket ve deposunun teknolojik
imkânlar ile uzaktan ve bizim katkılarımız ile sevk ve idamesi
sağlanacaktır.

BİR TİCARET MERKEZİNDE YER
ALMANIN AVANTAJLARI

Hizmetlerimiz:
• Müşterinin ödeyeceği depo kira bedelleri karşılığında alınacak
destekler için Ekonomi Bakanlığının ilgili birimlerinden takibi
ve sonuçlandırılması hizmetleri verilecektir.
• Müşterinin ödeyeceği kira bedelleri için bazı banka ve
bankalar ile özel anlaşmalar çerçevesinde özel bir kredi
paketi oluşturularak müşterilere finansal destek
sağlanmasına çalışılacaktır.

BİR TİCARET MERKEZİNDE YER
ALMANIN AVANTAJLARI

Sonuç olarak müşterilerimizin üstünden tüm bu yükleri
herhangi bir ek ücret talep etmeden almış olmakla
müşterilerimizin Türkiye'de oturduğu yerden Kanada'da
yerleşik bulunan firmasını, ofis ve deposunu yönetmesine
imkân sağlamış olacağız.
Böylece müşterilerin daha fazla ihracat yapması için zaman ve
finansman imkanlarına kavuşması sağlanmış olacaktır.

BİR TİCARET MERKEZİNDE YER
ALMANIN AVANTAJLARI

Müşterilerimiz sadece aşağıda vereceğimiz hizmetleri piyasa
koşullarının altında uygun fiyatlarla MS GLOBAL / KANADA
firmasından sağlayarak da avantaj sağlayacaklardır:
•Kanada depodan Kanada'ya veya Amerika'ya yapılacak olan
satışlar neticesinde malların nihai alıcılara müşteri adına
ulaştırılması,
•İhracat mallarının Türkiye'den alınarak Kanada'daki depoya
konulmasına kadarki tüm gümrük, taşıma, indir-bindir
hizmetleri.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN ASLİ
DESTEKLERİ

DESTEKLERİN AMACI
Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren
şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında
gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal
ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle
ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine
ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu’ndan (DFİF) desteklenmektedir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN ASLİ
DESTEKLERİ

MAĞAZA DESTEKLERİ
Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ
bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile
İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira
giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir
birim başına;
Net kira giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD
Dolarına kadar desteklenir.

MAĞAZA bazında 4 yıl süre ile desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN ASLİ
DESTEKLERİ

OFİS, SHOWROM, DEPO, ÜRÜN TEŞHİR
SERASI/TARLASI veya REYON DESTEKLERİ
Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ
bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile
İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira
giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir
birim başına;
Net kira giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD
Dolarına kadar desteklenir.
OFİS, SHOWROM, DEPO, ÜRÜN TEŞHİR SERASI/TARLASI veya
REYON bazında 4 yıl süre ile desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN ASLİ
DESTEKLERİ

MAĞAZA DESTEKLERİ
Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve
yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt
dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira
veya komisyon giderleri), her bir birim başına;
Net kira giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD
Dolarına kadar desteklenir.
MAĞAZA bazında 4 yıl süre ile desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN ASLİ
DESTEKLERİ

OFİS, SHOWROM, DEPO veya REYON DESTEKLERİ
Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve
yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt
dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira
veya komisyon giderleri), her bir birim başına;
Net kira giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD
Dolarına kadar desteklenir.

OFİS, SHOWROM, DEPO veya REYON bazında 4 yıl süre ile
desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN ASLİ
DESTEKLERİ

MAĞAZA OFİS, SHOWROM, DEPO veya REYON
DESTEKLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUS…
Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için
kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve
kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ
TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Tanıtım kapsamına giren faaliyetler nelerdir?
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak
gerçekleştirilen;
o

o

o
o
o

görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları,
gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler ve
benzeri basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar
destek kapsamında değerlendirilmez.),
sponsorluk,
yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım,
reklâm panoları,
yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları,

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ
Tanıtım kapsamına giren faaliyetler nelerdir?
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak
gerçekleştirilen;
o
o
o
o
o
o
o

broşürler,
eşantiyon ve tanıtım malzemeleri,
elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm,
ürünlerin satışa sunulduğu ve üzerinde şirketin markasının yer aldığı
stand/soğutucu,
defile,
tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu,
seminer/konferans düzenleme giderleri

desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca,
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen
reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri;
%60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar
desteklenir.
HER BİR ÜLKE bazında 4 yıl süre ile desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce yurt dışı birimin bulunmadığı
ülkelerde Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt içi marka tescil belgesi
bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya
da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, yurt dışında gerçekleştirilen
reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri;
%60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar
desteklenir.
HER BİR ÜLKE bazında 4 yıl süre ile desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan
ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil
başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt
dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri;
%60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar
desteklenir.
HER BİR ÜLKE bazında 4 yıl süre ile desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ
ORGANİK BAĞIN OLDUĞU HALLER
Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile yurt dışı tanıtım
faaliyetini gerçekleştiren şirket arasında organik bağın olduğuna
aşağıdaki hallerde hükmedilir:
o Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin en az % 51 oranında yurt dışı
tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete ortak olması,
o Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin en az % 51’ine sahip ortak
veya ortaklarının yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete
ortak olması,
o Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin halka açık olması halinde;
halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip gerçek ya da
tüzel kişilerin yurt dışında tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete
ortak olması.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ
YURT DIŞI TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLERİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSUS…
Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da
dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden
birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması
koşuluyla desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ

YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının
yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri;
%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
HER BİR MARKA bazında 4 yıl süre ile desteklenir.

EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN KONU
KAPSAMINDA FAYDALANILACAK DİĞER
DESTEKLERİ
YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEKLERİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSUS…
Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil
başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi
içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla,
söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin
giderleri desteklenir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Montreal Türkiye Ticaret Merkezi’nde yer almadan önce
karar vermeniz gereken konular:
Türkiye’de yerleşik ana şirketinizin aşağıdaki mevzuat çerçevesinde
kurulmuş olması ve ilgili belgelere sahip olması gerekmektedir.
Sınai ve Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş
üretim faaliyetiyle iştigal eden, kapasite raporu ve yurt içi marka tescili bulunan
şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerini ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini,
Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ticari
faaliyette bulunan şirketleri,
Şirket: Sınai ve ticari veya ticari şirketleri,

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Montreal Türkiye Ticaret Merkezi’nde yer almadan
önce karar vermeniz gereken konular:
Türkiye’de yerleşik ana üretici şirketinizin,
•
•

Kapasite raporuna
Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne

sahip olması gerekmektedir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Montreal Türkiye Ticaret Merkezi’nde yer almadan
önce karar vermeniz gereken konular:
Şirketler grubunuzda üretici firma ile pazarlamacı firma
birbirinden ayrı olarak faaliyet gösteriyor ise üretici firma adına
başvuru yapmanızı öneririz. Çünkü Ekonomi Bakanlığı sınai ve
ticari şirketlere (üretici firmalara) %60 oranında destek
sağlarken, ticari şirketlere %50 oranında destek sağlamaktadır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Montreal Türkiye Ticaret Merkezi’nde yer almadan
önce karar vermeniz gereken konular:
Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki (Montreal Türkiye
Ticaret Merkezindeki) şirket arasında organik bağın varlığı
aranır. Organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:
o
o

Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak
olması,
Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak
olması,

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:
o
o

Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt
dışında açılan şirkete ortak olması,
Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı
düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da
ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MAĞAZA OFİS, SHOWROM, DEPO veya REYON
DESTEKLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUS…
Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden
yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında
organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut
olarak kullanılmaması gerekir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAK HÜKÜMLER…
o

Şirketlerin, mağaza, ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası /
tarlası veya reyonlarının ve tanıtım faaliyetlerinin Ekonomi
Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik
olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAK HÜKÜMLER…
o

Şirketlerin, mağaza, ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası / tarlası
veya reyonlarının ve tanıtım faaliyetlerinin; mer’i 15/6/2012 tarihli ve
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Ek-1’inde yer alan
Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler listesinde 4., 5. ve 6. Bölge
illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi
durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir. Destek
oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar
Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.

TEŞEKKÜRLER…..
Yılmaz NALÇAKAR
Genel Müdür

MS GLOBAL LOGISTICS INC.
Montreal / KANADA

