
GÜ
M
RÜ
K

GÜ
M
RÜ
K



GÜMRÜK TARİHİMİZE KISA BİR BAKIŞ...

A BRIEF OVERVIEW OF THE HISTORY OF CUSTOMS…

Gümrük kelimesi, Latince’de ticaret manasına gelen “Commercium”dan geliyor.

Tarihte gümrük işlemlerinin yapıldığı ilk yer: Anadolu toprakları.

Osmanlı İmparatorluğunda, Gümrüklerle ilgili olarak 1895 yılında yeni düzenlemelerin

yapıldığına ve Gümrük Müfettişliliği’nin de ilk olarak bu tarihte ihdas edildiğine

dair bilgiler, İkinci Meşrutiyet döneminde 1914 yılında yayınlanmış olan Rüsumat

Salnamesinde bulunuyor.

Tanzimat sonrası dönemde ise; 1909 yılında çıkarılan bir nizamname ile Rüsumat Emaneti

kaldırılıyor ve Gümrükler Maliye’ye bağlanıyor. Gümrük tekniği ile ilgili ciddi çalışmalar

yapılıyor ve ilk kez beyanname sistemine geçiliyor. 1916 tarihli ilk Gümrük tarifesini ve

ardından da 1918 tarihli ilk Gümrük kanununu görüyoruz.

Cumhuriyet dönemi her alanda olduğu gibi, gümrüklerimiz konusunda da önemli

gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Adım adım gümrüklerini düzenlemeye başlayan

Genç Cumhuriyet tarihsel süreçte ilk defa gümrük teşkilatını Maliye Bakanlığı dışına

çıkartarak müstakil bir bakanlık halinde teşkilatlandırılmış ve 30.12.1929 da 1909 sayılı

kanunla Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti kurulmuştur.

1947 yılında Cenevre’de Gümrük tarifeleri genel Anlaşması (GATT) imzalanarak 1948 yılında

yürürlüğe konulmuştur. Bu çalışmalara paralel olarak gümrük mevzuatının basitleştirilmesi,

formalitelerinin azaltılması ve mevzuat uyumunun sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar

sonucu 1950 yılında Brüksel’de Gümrük İş Birliği Konseyi kurulmuştur.

Ülkemiz bu konseyin ilk ülkeleri arasında yer almıştır.

Gümrük teşkilatı açısından gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan birisi de Avrupa

Topluluğu ile Türkiye arasında sağlanan “Gümrük Birliği” konusunda olmuştur.

Bugün Türk Gümrük İdaresi, Merkez ve Taşra teşkilatı ile Avrupa Birliğine bütünleşme

yönünde öngörülen bütün düzenlemeleri oluşturmuş, Otomasyon ve Modernizasyonunu

tamamlamış, uzmanlaşmış personeli ile çağdaş ve modern gümrük idaresi haline gelmiştir.

The word ‘Customs’ originates from the Latin commercial meaning of ‘Commercium’.

Historically the fi rst location of customs transactions: Anatolian soil.

Under the Ottoman Empire, in 1895 new regulations were implemented to remodel the Customs

System, as indicated in the Book of Customs Administration (Rüsumat Salnamesi) published during

the Second Constitutional Era in 1914.

During the period of administrative reforms, in 1909 the statutes contained in the Book of Customs

Administration were abolished and Customs & Excise was assigned to the Ministry of Finance.

Serious progress was made in relation to customs technique and for the fi rst time a manifesto

system was put in place. In 1916 we see the fi rst Customs prospectus, followed in 1918 by the fi rst

Customs Act.

After the formation of the republic there was a period, as in all fi elds, where important developments

were made in Customs & Excise. Step by step the Young Republic began a historical process for

reforms in customs and on 30.12.1929, for the fi rst time Customs & Excise became an

independent body separate from the Ministry of Finance under the 1909 act, to form the Customs

and Monopolies Commission.

In 1947 the Geneva General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was signed and brought into

action in 1948. In parallel with this, customs legislation was simplifi ed, formalities reduced and

with the goal of greater consistency in legislation, in 1950 the Customs Co-operation Council

(CCC) was formed. Our country was one of the fi rst countries to become a member of this council.

As far as Customs reformation is concerned, one of the most important steps was the

“Customs Treaty” signed between the European Community and Turkey.

Today all essential steps have been made for the coalescence of the Turkish Customs Offi ce, Central

and Provincial organisations with the European Union. With Automation and Modernisation

complete, together with expert personnel, an up-to-date and modern customs offi ce has been

created.



1991 yılında çıktığımız yolda,
tecrübe ve güvenle ilerlemekteyiz.

Are proceeding in our way with experience and
confi dence since 1991.

TRANSMETRO
OLARAK...

WE, AS
TRANSMETRO… 

Tüm Türkiye’de Gümrük Müşavirliği
işlemlerinin yanı sıra dış ticaret ve lojistik konularında
danışmanlık hizmeti vermekteyiz

We provide consultancy service 
about foreign trade and logistics as well as 
Customs Brokerage operations throughout Turkey.



EARNED EVERY SUCCESS,
IS THE REFLECTION OF EXPERIENCE,

CONFIDENCE AND STABILITY.

Our rules and principles, which 
constitute fundamental structure 
of our service, have become 
our professional constitution...



KAZANILAN HER BAŞARI,  
    TECRÜBE, GÜVEN VE

İSTİKRARIN YANSIMASIDIR.

Hizmetimizin temel yapısını
oluşturan ilke ve prensiplerimiz
mesleki anayasamız olmuştur...
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AŞTIĞIMIZ HER ENGELİN ARDINDA
KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

BİLİNCİMİZ GİZLİ.

İstekleriniz ve amaçlarınız doğrultusunda, gelişen
teknolojiyle her saniye güncellenen strateji ve çözüm
yapılarımızla koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktayız.

OUR AWARENESS OF UNCONDITIONAL 
CUSTOMER SATISFACTION

LIES BEHIND EVERY OBSTACLE THAT
WE HAVE TRANSCENDED.

We provide unconditional customer satisfaction with our strategy 
and solution structures updated every second through developing 
technology in accordance with your demands and purposes.

...

...





İHTİYACA ÖZEL
HİZMETLERİMİZ VE SERVİS KALİTEMİZ İLE

TECRÜBEMİZ GÜVENE DÖNÜŞÜYOR...

Transmetro olarak, ihtiyaçlarınızdan yola çıkarak işletmenize özel 
çözüm odaklı hizmet anlayışı ile etkin ve hızlı servis sunuyoruz.

 - Firmanıza Özel Danışman Müşavir,
 - Firmanıza Özel Müşteri Temsilcisi,
 - Firmanıza Özel Gümrük Hizmet Ekibi,

OUR EXPERIENCE TURNS INTO
CONFIDENCE WITH OUR TAILOR-MADE 

SERVICES AND OUR SERVICE QUALITY

We, as Transmetro, offer effective and quick service with solution 
oriented service understanding peculiar to your enterprise based on 
your requirements. 

 - Special Customs Advisor for your Company,
 - Special Customer Representative for your Company,
 - Special Customs Service Team for your Company,

...





DÜNYA STANDARTLARINDA
TEKNOLOJİ VE VERİ KULLANIMI ODAKLI

DİNAMİK ÇÖZÜMLER

Güncelliğimizi yeni teknolojilerle destekliyoruz.

İnteraktif Gümrükçülük teknolojisi ve renkli dijital arşivleme
sistemi ile tüm Dış Ticaret ve Gümrük işlemlerinizi elektronik
ortamda takip etmenizi sağlıyoruz.

 - Web sayfamız üzerinden Gümrük Bilgi Ekranı Sistemimiz  
   ile aktif bilgi paylaşımı

DYNAMIC SOLUTIONS FOCUSED ON 
TECHNOLOGY AND DATA USAGE IN THE 

WORLD STANDARDS 

We support our currency with new technologies. 

We ensure you to follow all your Foreign Trade and Customs
transactions electronically through Interactive Customs Brokerage 
technology and colorful digital archiving system.

 - Interactive Customs Info,



LEADING NAME IN THE CUSTOMS BROKERAGE…

Transmetro conducts your operations in all service points concerning the sector personally 
through its exclusive staff who are experienced in their fi elds.

 - We will walk together,
 - We will grow together,



GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNDE ÖNCÜ İSİM...

Transmetro sektör ile ilgili bütün hizmet noktalarında operasyonlarını
alanlarında uzman personeliyle bizzat kendi yürütür.

 - Birlikte yürüyeceğiz,
 - Birlikte Büyüyeceğiz,





TRANSMETRO

Türkiye’nin dört bir yanına limitsiz ve kusursuz
hizmet veren Transmetro’nun tüm sektörlerde ki
tecrübesi ve başarısı yıllar içinde katlanarak
artmıştır.

Experience and success of Transmetro, which 
provides unlimited and perfect services all around 
Turkey, in all sectors, have increased gradually over 
the years. 
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Tecrübe,
Güven, İstikrar;

Şirket politikamızın
temel yapısını oluşturan

bu ilke ve prensipler
Transmetro’nun sektörde
gelmiş olduğu konumdaki 

haklı gururunu
yansıtmaktadır.



Experience,
Confi dence, and Stability;
These rules and principles,

which constitute fundamental 
structure of our company

policy, refl ect proper pride of 
Transmetro in its position

on the sector.
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LIMITLESS
SERVICE

RENKLİ DİJİTAL
ARŞİVLEME

SİSTEMİ

COLORED DIGITAL
ARCHIVE
SYSTEM

ÖZEL KURYE
İLE HIZLI
SERVİS

FAST
DOCUMENT
DELIVERY

İNTERAKTİF
GÜMRÜKÇÜLÜK

INTERACTIVE
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TÜRKİYE’NİN HER YERİNE TEK NUMARA:
The one and only number to all around Turkey:

00 90 (212) 251 92 30

MERSİN

İSKENDERUN

DOĞU BEYAZIT

ADANA

VAN

HOPA

SAMSUN

ANKARA

BATI
MARMARA

İSTANBUL

DOĞU
MARMARA

ANTALYA

İZMİR

BURSA

 İSTANBUL OFİSLERİMİZ
 
 - Karaköy Merkez,
 - AHL  Gümrük Müdürlüğü,
 - Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü,
 - Halkalı Gümrük Müdürlüğü,
 - Erenköy Gümrük Müdürlüğü,
 - Ambarlı Gümrük Müdürlüğü,
 - Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü,

 DOĞU MARMARA OFİSLERİMİZ
 
 - İzmit  Gümrük Müdürlüğü,
 - Gebze  Gümrük Müdürlüğü,
 - Dilovası Gümrük Müdürlüğü,
 - Derince Gümrük Müdürlüğü,
 - Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü,

 BATI MARMARA OFİSLERİMİZ

 - Tekirdağ  Gümrük Müdürlüğü,
 - Çerkezköy  Gümrük Müdürlüğü,



Transmetro Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi
Kemeraltı Cad. Kitapçıbaşı İş Merkezi No: 27 Karaköy / İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 251 92 30 PBX Fax: +90 212 245 67 89  www.transmetro.com.tr


