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KISACA ORJİN 

Dünyamıza hoş geldiniz. Şirketimizi tanımak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Orjin Gümrük Müşavirliği ve Lojistiğin geçmişi Kurucumuz Gümrük Müşaviri Nevzat
SÜDEMİR'in Gümrük ve Lojistik sektöründe edinmiş olduğu 12 yıllık tecrübeden sonra
kurulduğu 2008 yılına dayanır. Merkezi İstanbul’da olan şirketimizin kuruluş amacı
müşterilerimizin Gümrük İşlemleri ve Lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak şeffaf, güvenilir,
yasalara uygun ve kaliteli hizmetler sunmaktır. Orjin Gümrük Müşavirliği meslekte 20
yılı aşkın tecrübesi, güncel teknolojik altyapısı ve yarattığı güven ilişkileri ile % 100
müşteri memnuniyeti odaklı kurumsal hizmetler sunmaktadır. Tüm Orjin ekibinin
öncelikli amacı müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözüm odaklı hizmetler
sunmaktır. Gümrük müşavirlerimiz, müşteri temsilcilerimiz, sahada ki çalışanlarımız,
satış temsilcilerimiz başta olmak üzere tüm ekibimiz müşterilerimize her konuda
desteğe hazır olup Dış Ticaret Çözüm Ortağı bilinci ve sorumluluğu ile en doğru ve en
iyi hizmetleri sunmaktadır .

MİSYONUMUZ

Sunmuş olduğumuz hizmetler ile sektöründe en çok tercih edilen, sahip olduğumuz 
değerler ile sektörün en saygın ve güven veren örnek firması olmak.

VİZYONUMUZ

Hizmetlerimizi müşterilerimizin beklentilerine uygun kalite standartlarında ve 
ulaşılabilir düzeyde gerçekleştirerek  memnuniyetlerini sürekli kılmak



GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük Müşavirliği sektöründe müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmet kalitesini
en üst seviyede tutarak talep ve ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, doğru bilgi ve
uygulama ile gümrük işlemlerini minimum sürelerde hatasız ve en hesaplı maliyetler
ile bitirmek öncelikli amacımızdır.

Gümrük mevzuatı bilgisine sahip, uygulamada ve sahada tecrübeli kadromuzla yasal
düzenlemelerde meydana gelen değişiklikleri değerli müşterilerimiz adına sürekli
takip edip zamanında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak dış ticaret çözüm ortağınız
olma bilinciyle şeffaf, yasalara uygun, müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak en
iyi hizmeti sunmanın sorumluluğunu taşımaktayız. Müşterilerimize iş süreçlerini
gözlemleyebilecekleri anlık geri bildirim, dökümantasyonlara ulaşabilecekleri dijital
arşiv ve rapor alabilecekleri dijital raporlama altyapı sistemimize entegre hizmet
yetkisi sunuyoruz.

İTHALAT İŞLEMLERİ

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı gereği ithalat sırasında ödenmesi gereken vergiler
,ek vergiler, ek mali yükümlülükler, anti-damping, ve alınması gereken özel izinlerden
gözetimler, tareks izinleri, tse uygunluk belgesi ,CE Uygulamaları, GTİP tespiti, gibi
bilgileri müşterilerimiz ile paylaşarak doğru maliyet hesaplaması ve süreç ile ilgili tüm
bilgilere sahip olmalarını sağlamaktayız. Müşterilerimizin ithal etmeyi planladıkları
ürünler ile ilgili gümrüklerde mevzuata aykırılıktan, yanlış lojistik tercihlerinden
kaynaklanacak zaman ve sermaye kayıpları ile cezai işlemlere maruz kalma gibi
riskleri bertaraf etmek için dış ticaret çözüm ortağı sorumluluğu ile risk analizi desteği
sağlamaktayız.

İHRACAT İŞLEMLERİ

İhracatçı müşterilerimizin Gümrük ve Kambiyo mevzuatı çerçevesinde sorumlulukları
ile ihracatçılarımızın ithal ettikleri ve üretim girdisi olarak kullandıkları ham madde ve
yardımcı maddelerin ithal vergilerinden ve ön izin uygulamalarından muaf olmalarını
sağlayan teşvik uygulamaları gibi maliyetlerini etkileyen süreçler ile ilgili tüm bilgilere
sahip olmalarını sağlayarak dış pazarlarda rekabet etme potansiyellerine katkı
sunmaktayız. Müşterilerimizin dış ticaret çözüm ortağı yaklaşımıyla üyesi oldukları
ihracatçılar birlikleri nezdinde yararlanabilecekleri fuar, sergi, yurt dışı mağaza açma
ve navlun destekleri, dahilde işleme gibi konularda bilgi sahibi olmalarını ve bu
süreçleri birlikte organize etme desteği sağlamaktayız.



LOJİSTİK

Hızlanarak gelişen üretim süreçleri nedeniyle önem kazanan depolama ve
nakliye hizmetlerimizde müşterilerimizin sistemleriyle örtüşen çözümler
sunmaktayız. Güvenilir ve seçkin taşıyıcı ağımız aracılığıyla ürünlerin
belirtilen adrese hızlı ve ekonomik bir biçimde kapıdan kapıya teslimini,
yurtdışından ithal edilen ve ülkemizde üretilen ürünlerin günümüz
şartlarında ve dünya standartlarında raflanarak depolanmasını anlaşmalı
antrepo ağımız aracılığıyla sağlamaktayız. Müşterilerimize hızlı,
ekonomik, güvenli depolama ve dağıtım avantajları sağlıyoruz.
Eşyalarınızın en uygun şartlarda sigortalı olarak güvenilir bir şekilde
gelmesi, depolanması ve sevk edilmesini müşterilerimizin talebi
doğrultusunda Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleri ile sağlamaktayız.



DANIŞMANLIK

Tüm müşterilerimize; Gümrük prosedürleri, vergi oranları ve özel
izinler konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İthalat,
ihracat ve transit ticaret öncesi maliyet ve mevzuat analizinin
yapılması, kamu kurumlarından alınması gereken özel izinler, expertiz
raporları, teşvik belgelerinin alınması, ithal lisansı alımı, idari kararlar
gibi mevzuatın gerekli gördüğü her türlü belgenin teminini
gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin dış ticaret çalışanlarına birebir
eğitim alma ve kendilerini geliştirmeye yönelik ücretsiz çalışmalar
yaparak bilgi altyapılarını güçlendiriyoruz.

Gümrük ve Dış Ticarete ilişkin Talep ve Sorularınız İçin Mail Adresimiz:
nevzat@orjingumruk.com

mailto:nevzat@orjingumruk.com


DEĞERLERİMİZ 

Biz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın her şeyin en iyisine layık
olduğuna inandık. Daha iyi hizmetler sunabilmek için ORJİN
Müşteri Memnuniyeti Değerlerini oluşturduk.

1-Müşterilerimiz en önemli varlık sebebimizdir; Mesleğimizi icra
ederken önceliklerimizi müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre
belirler onları işimizin merkezine koyarız.

2-Müşterilerimizin her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz;
Müşterilerimizin bize emanet ettiği gümrük işlemlerini mevzuata
uygun en hızlı, en doğru şekilde ve minimum maliyetle yerine
getirerek kaliteli hizmet sunmak tüm çalışanlarımızın ortak
amacıdır.

3-Müşterilerimizi zamanında bilgilendirmek ve doğru
yönlendirmek, müşteri memnuniyetimizin birinci koşuludur;
Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı konularında müşterilerimizin
ticaretlerini etkileyebilecek değişikliklerden onları zamanında
haberdar eder birlikte yeni süreçler ile ilgili hazırlık yaparız.

4-Müşterilerimizin aldığı hizmetler ile ilgili geri bildirim almaları
hizmet kalitemizin gereğidir; Müşterilerimizi aldıkları hizmetler
hakkında zamanında, amasız ve fakatsız bir dürüstlük ile
bilgilendiririz.

5-Topluma Faydalı ve Çevreye Saygılı bir organizasyonuz; Tüm
çabamız içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi ve parçası
olduğumuz doğanın korunmasına en iyi şekilde hizmet
etmektir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize iş imkanı sağlayan,
bilgi ve deneyimlerimizi onlarla paylaşan bir organizasyon
olabilmektir.



‘‘Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada 

bulunmak bir gelişmedir.

Beraber çalışabilmek ise başarıdır.’’ Henry FORD.

Başarı ile aranızdaki engelleri birlikte kaldıralım.

Adnan Kahveci Bulvarı Karanfil İş Merkezi 

No:184 Kat:7 D.9 Şirinevler/Bahçelievler               

Tel: +90 212 551 66 77  Fax: +90 212 551 45 00 

www.orjingumruk.com
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