
DAHA İTİBARLI BİR TÜRKİYE İÇİN 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ MESLEK ETİK 

STANDARTLARI 



Büyük Resim  / Dünya Yolsuzluk Verileri 

Yolsuzluk küresel pazarda iş yapma maliyetini %10 artırıyor 

Yolsuzluk gelişmekte olan ülkelerde kamuya iş yapma maliyetini %25 artırıyor  



Büyük Resim  / Yolsuzluk Ekonomisi 

• Yolsuzluk ekonomisi 1,5 – 2,0 Trilyon $  

Sıra Ülke Yaklaşık GSMH 

1 ABD $14,624,180,000,000 

2 Çin $10,084,370,000,000 

3 Japonya $4,308,630,000,000 

4 Hindistan $4,001,100,000,000 

5 Almanya $2,932,040,000,000 

6 Rusya $2,218,760,000,000 

7 Brezilya $2,181,680,000,000 

8 İngiltere $2,181,070,000,000 

9 Fransa $2,146,280,000,000 

10 Italya $1,771,140,000,000 



Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Mevzuat 

Anlaşmalar 

Avrupa Birliği, Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi  

 

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku 

Sözleşmesi  

 

Uluslararası Ticari İlişkilerde Görevlilerin Rüşvet 

Almasıyla Mücadele Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) Sözleşmesi  

 

Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

(UNCAC)  



GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEĞİNİN 

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDEKİ ÖNEMİ 

Gümrük Müşavirleri, 

 

• Gümrük İşlemlerinin mevzuata uygun olarak 
yürütülmesini sağlamak, 

• Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil 
edilmesi gereken diğer vergilerin (KDV, ÖTV, fon, 
stopaj, ek mali yükümlülük ...vb) doğru olarak 
tahsil edilmesini sağlamak, 

• Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalara 
danışmanlık hizmeti vermek, 

• G.T.İ.P. Tespiti yapmak, 

•  Eşyanın ilgili rejime tabi tutulmasına ilişkin 
hükümlere uygun olup olmağını kontrol etmek, 

 



Gümrük Müşavirleri ; 

•  Uluslar arası ticarette kullanılan belgelerin ön 
kontrollerini yapmak, 

•  Dış Ticaret mevzuatının ön gördüğü belge ve izin 
müracaatlarının yapmak ve sonuçlandırmak,   

•  Uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen belgeleri 
(ATR, EURO-1, Form A, Menşe v.b.) ithalatta kontrol 
etmek, ihracatta düzenlenmek ve takip etmek, 

•  Taşıma belgelerinin ön kontrolünü yapmak ve beyana 
uygunluğunu  kontrol etmek, 

•  İhracat evraklarının hazırlanmasını sağlamak ve 
danışmanlık yapmak, 

•  Teşvik müracaatlarının hazırlanmasını sağlamak ve takip 
edip sonuçlandırmak 

 Gibi Kanunla her türlü gümrük işlemini yapmakla yetkisi 
verilmiş meslek mensuplarıdır. 

 



ETKİN BİR DIŞ TİCARET, GÜÇLÜ BİR EKONOMİ VE 

İTİBARLI BİR TÜRKİYE İÇİN  

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ MESLEK ETİK 

STANDARTLARI PROJESİ 

 



Gümrük Müşavirliğinin Dış Ticaretteki Yeri ; 

• Türkiye’nin dış ticaret ve gümrük düzenlemeleri, 

ithalat, ihracat  gümrük, kambiyo, ticaret politikası 

önlemleri, uluslar arası sözleşmeler, ulusal mevzuatın 

ithalat, ihracat ve transitle ilgili hükümleri oldukça 

karmaşık ve değişkendir .  

 

•  İthalatçı, ihracatçı firmalar ile dış ticaret yapan 

müteşebbisler, yukarıda sayılan ve uzmanlık 

gerektiren işlemler için gümrük müşavirleri ile 

çalışma gereği duymaktadırlar.  

  

• Gümrük müşavirlerinin yetki ve sorumluluğu Gümrük 

Kanunu ile  gümrük müşavirine tanınan dolaylı temsil 

yetkisi kapsamında yürütülmektedir. Bu yetki 

kapsamında gümrük müşaviri, hem kendi adına hem 

başkasının hesabına hareket ederken kamu kurumları 

ile ticaret erbabı arasında köprü vazifesi 

görmektedir. 

  

 



Gümrük Müşavirlerinin İthalat işlemlerindeki Payı 

• Dış Ticaret hacminin yıllık 375 milyar USD seviyesine 

ulaştığı günümüzde, dış ticaret sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların %85 inin gümrük işlemlerini; toplam 

ithalatın %91 ini, toplam ihracatın ise %86’sını Gümrük 

Müşavirleri takip edip sonuçlandırmaktadırlar.  

 



Gümrük Müşavirlerinin İhracat işlemlerindeki Payı 



Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları ; 

• Gümrük Kanunu’da Gümrük Müşavirleri’nin, görevleri sırasında veya görevleri 
sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza 
Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılacağı 
hüküm altına alınmıştır. 

 

• Gümrük müşaviri başkasının hesabına hareket ederken, sadece yetki veren firma 
ya da şahsa karşı sorumlu değildir. İnsan ve hayvan sağlığının, bitki varlığının, 
çevrenin korunması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatı 
kapsamındaki hakların korunması, tüketicinin haksız rekabete karşı korunması 
dahil topluma, aile bireylerine, meslektaşlarına ve her şeyden önce kendi benliğe 
karşıda sorumludur.  

 

• Gümrük müşavirleri, imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin 
uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye 
ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün 
yükümlülüklere uyulmasından sorumludurlar. 

 

• Bu nedenle, Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulları, yıllarını mesleğe 
adayan müşavirlerden oluşan gönüllü bir çalışma grubuyla, şimdiye dek bir 
belgeye dayanmayan ve yasal bir yaptırım taşımayan meslekî etik kuralları 
derleyip yazılı hale dönüştürmeyi planlamış ve çalışmalara başlamıştır.  

 

 

 



Proje Ana Paydaşları 

KAMU 

ÖZEL 
SEKTÖR 

MESLEK 
ÖRGÜTÜ 



Çok Paydaşlı Kontrol Sistemi 

Etkin, 
Şeffaf, 

Sorumlu ve 
İtibarlı 
Hizmet 

Kamu 
Görevlileri 
Etik Kurulu 

Gümrük 
Müşavirleri 
Etik Kurulu 

İş Sahipleri 



Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartları 

• GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK 

STANDARTLARI.pdf 
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GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK DEĞERLERİ BEYANNAMESİ 

 • Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm 
ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf 
olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere 
uyarız.  

 

 • Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş 
ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.  

 

 • İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının 
korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin 
korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, 
işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.  

   
 

 



GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK DEĞERLERİ BEYANNAMESİ 

• Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının 
etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza 
uygun kararlar vermeye özen gösteririz.  

• Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun 
olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, 
anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.  

• Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde 
öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.  

• Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari 
bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına 
göz yummayız.  

• İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi 
için azami gayret ve özeni gösteririz.  

• Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak 
bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden 
yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.  

 



GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK DEĞERLERİ BEYANNAMESİ 

• Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek 
tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. 
Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek 
hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade 
etmeyiz.  

• Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve 
kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile 
herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.  

• İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.  

• Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının 
korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.  

• Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini 
gözetir, adil istihdamı destekleriz.  

• Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; 
sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm 
iş çevremizle paylaşırız.  



GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK DEĞERLERİ BEYANNAMESİ 

• Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş 

ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki 

alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar 

geliştiririz.  

• Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan 

kaçınırız.  

• Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.  

• Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı 

kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz. 

 



• Bizi Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 

 

 

 


