
 
 

138                                                                                              BUSINESS INTEGRITY IN EASTERN AND CENTRAL ASIA OECD 2016 

 

 

Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. Deneyimi: 

Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. (G&D) 2010 yılı başlarında iki şirketin 

birleşmesi ile kurulmuştur. Her ne kadar Türkiye’de hem doğrudan, hem de dolaylı 

temsil mümkün ise de gümrük prosedürlerinin karmaşıklığı nedeniyle ithalatçıların 

% 95’ inden fazlası dolaylı temsil yolunu tercih ederek gümrük işlemlerinin 

yapılmasında gümrük müşavirleri kullanmaktadır. Dolaylı temsilde, gümrük 

müşavirleri yaptıkları işlemler için kanun önünde adına hareket ettikleri kişiler gibi 

sorumludur. Bunun bir sonucu olarak, gümrük müşavirliği firmaları ceza ve sair 

yükümlülüklerden sakınmak amacıyla müşterilerinin verdiği verilerin güvenilirliğinde 

çok dikkatli olmak zorundadırlar.   Çok küçük hatalar bile, ithalatçı ve temsilcisine 

ağır cezalar getirecek karmaşık gümrük problemleri haline dönüşebilir. 

 

G&D Etik ve Uyum Programı: G&D, Grubun Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte 

durum değerlendirmesi yaparak şirketin etik çalışma ilkeleri ışığında, etik kodunu 

yaratmak ve politikalar geliştirmek üzere Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ile 

çalışmalara başlamıştır. Şirkete, üst yönetimin tam desteği ile tek görevi bu 

programı yürütmek olan bir uyum görevlisi atanmıştır. Şirket içerisinde bir haber 

verme sistemi oluşturulmuş, bütün çalışanlar yolsuzlukla mücadele, etik ilkelere 

uyum ve iş etiği eğitimine tabi tutulmuştur. Bu program şirketin kalite yönetim 

sistemine entegre edilmektedir. 

 

Ana faktör – Yönetim Desteği: G&D, içinde idari müdürlerin ve her düzeydeki 

çalışanların müşterilerle ve kamu görevlileri ile olan tüm toplantılarında, şirket üst 

yönetiminin etik kodumuza uyum konusundaki kararlılığının açıkça belirtilmesi 

arzusunu her zaman ifade etmiştir. Bu sürekli çaba, etik kodumuza uyumun şirket 

hissedarlarının temel ve nihai hedefi olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. 

 

Ana faktör – Bir Bütün Olarak İlk ve Kurallara Uyum: Bir şirketin dürüstlüğü 

(integrity) o şirketin tüm fonksiyonlarının etik ilke ve kurallara uygun davranması 

ile mümkündür. Yüksek rekabet ortamında, sosyal güvenlik, vergi, personel sağlığı 

veya rekabet hukukuna uymayan şirketlere rastlamak bir sürpriz değildir. Ancak 

G&D rekabet avantajını bu alanların tümünde her zaman kurallara uyumlu ve aynı 

zamanda finansal açıdan istikrarlı bir şirket olmakta bulmaktadır. Bir iç denetim 

sistemine sahiptir ve ayrıca bağımsız bir şirket tarafından yapılan denetimlere 

tabidir. Bir şirket, yukarıda belirtilen alanlarından herhangi birinde uyum konusunda 

başarısız olduğunda, yolsuzlukla mücadelenin bir parçası olduğu fikrini savunması 

da mümkün olmayacaktır. 

 

Ana faktör – Şirket Yapısı: Yolsuzlukla mücadele sadece rüşveti reddetmenin çok 

ötesindedir. Bu mücadele iş etiği ve uyum konusundaki uzun dönem planlamanın bir 

sonucudur. Etik ilke ve kurallara uyulan bir iş ortamı yaratmanın ve kurallara aykırı 

davranmaya yol açabilecek durumlarla karşılaşma ihtimalinin azaltılmasının 

yolsuzluk riskini de azaltacağı açıktır. Gümrük müşavirliği mesleğinin kilit konuları 

hakkında bilgi sahibi olmak da çok önemlidir. Her bir gümrük işlemi doğru veri 

kullanılarak ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapıldığında yolsuzluk riski 

azalır, çünkü her şey yasalara göre yapıldığı için yolsuzluğun bir parçası olmaya 

gerek kalmayacaktır. Bunu başarmak için, bilgi ve tecrübe sahibi kişileri çalıştırmak 

önemlidir.  
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Ancak, hataları önleyecek sağlam bir kurumsal yapı ve bunu destekleyecek bir 

bilişim alt yapısı olmaksızın, tam bir başarı mümkün değildir.  G&D, hizmetlerinin 

hata ve risk ortamından uzak olması için gerekli yatırımları yapmaktadır. Müşavirlik 

hizmetleri her düzeyden çalışanların farklı sektörel gruplarda görev yaptığı bölgelere 

dağılmıştır. Bu yapı her departmanın kendi sorumluluk alanının bulunduğu ürün 

grupları üzerinde uzmanlaşmasını sağlamaktadır.  

 

Ana faktör – Bilişim Altyapısının Rolü: Şirket, bilişim teknolojisine yatırımlar 

yapmaktadır ve bir dizi program çözümleri geliştirilmiştir. Bunlar, bilişim teknolojisi 

araçlarının denetim araçları olarak hataların önlenmesi amacıyla hizmet vereceği göz 

önünde bulundurularak yapılmaktadır. Veri girişlerinin yapılması, beyannamelerin 

hazırlanması ve dahilde işleme gibi özel prosedürlerin doğru olarak yürütülmesi 

konularında yüzlerce kontrol yapılmaktadır. Ayrıca güvenlik de temel endişelerden 

birisidir ve tüm sistem, uzak birimlerle ve müşterilerin entegre edilmiş bilişim 

sistemleri ile güvenli iletişim sağlamak üzere ISO27001 sertifikasına sahiptir. 

 

Ana faktör – Müşteri İlişkileri Yönetimi: Dürüstlük ve Yolsuzluk başta olmak 

üzere, etik risklerin etkin yönetimi en üst seviyede bilinç ve etkin bir iletişim 

gerektirir. Dolaylı temsil kullanıldığında bazı standartlara sahip olmayan müşteriler 

gümrük müşavirliği şirketleri için daha yüksek risk oluşturmaktadır. G&D risk 

yönetimi komitesi, müşterilerden gelen talepleri değerlendirir ve şirketin uzmanlığı 

bulunmayan ürünleri ithal ve ihraç eden müşteriler başka müşavirlik firmaları ile 

çalışmaya yönlendirilirler. Gümrükleme işinde işlem hızını tek anahtar faktör olarak 

gören müşteriler muhtemel riskler konusunda bilgilendirilirler. Tatmin edici bir 

geribildirim alınmadığı ve iş yapma standartlarımız konusunda ortak bir anlayış 

bulunmadığı takdirde, geriye kalan tek seçenek müşterilere kibarca "hayır" 

demektir. Bazı adımlar yeni bir müşteri ile çalışmaya başlamadan önce atılır. Tedarik 

zincirinin ve gümrükleme işlemlerinin düzenlenmesinin neler gerektirdiği izah edilir. 

Gerekli belgeler ve şartlar açıklanır ve muhtemel teslim süreleri ile birlikte akış 

şemaları yaratılır. İthal veya ihraç edilecek ürünler bir ürün sıra numarası bazında 

listelenir ve her bir gereklilik önceden tanımlanır. Bu uygulama müşterilerin 

beklentilerinin neler olabileceğinin farkındalığını sağlar. Müşterilerin kontrolü ve 

çalışma ihtiyaçlarına göre düzenli raporlama her formatta ve zaman aralıklarında 

sağlanmaktadır. 

 

Ana faktör – Kültürel Yaklaşımın Değişmesi: Uzun yıllardır süregelen iş yapma 

alışkanlıklarının direncinin kırılması zordur. Bu programa dahil olan tüm tarafların 

kültürel davranışları değişiklikten etkilenecektir. Gümrük müşavirliği işinde etkin bir 

etik ve  uyum programının tarafları müşavirlik şirketinin çalışanları, müşterileri, 

diğer müşavirlik şirketleri ve gümrük idaresidir. 

 

Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) Rolü: G&D, TEİD üyesidir ve halen Gümrük 

Müşavirleri İnisiyatifi/Girişimi liderliğini de yapmaktadır. G&D’nin Kurumsal Etik ve 

Uyum programının uygulanmasında TEİD, destek sağlayarak önemli bir rol 

oynamıştır. TEİD vasıtasıyla edinilen rehberlik, etkili bir etik kodu ve kalite 

sisteminin hazırlanmasını sağlamıştır. Düzenlenen etkinlikler ve eğitim programları 

şirket içinde olumlu motivasyonu artırmıştır. Halen TEİD öncülüğünde yürütülen 

Gümrük Müşavirleri İnisiyatif/Girişim programı günlük işlemlere ortak bir yaklaşım 

sergilenmesine yardımcı olduğu gibi, müşavirlik firmaları arasında ortak bir anlayış 

oluşturulmasını da sağlamaktadır.  
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Söz konusu program, meslek aracılığı ile yolsuzlukla mücadelede farkındalığını 

artırmakta ve diğer şirketlerin aynı şekilde hareket etmesini teşvik etmektedir. 

TEİD, şirketlerin sertifika süreçlerinin uygunluk ve risk değerlendirmesine tabi 

tutulmasını ayrıca teşvik etmektedir. 

 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Rolü: Türkiye’de her gümrük 

müşaviri toplam sayısı beş olan gümrük müşavirleri derneklerinden birisine üye 

olmak zorundadır. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, 2013 yılında etik 

yönergesi hazırlama niyetini ortaya koyduğunda, G&D söz konusu yönergeyi 

imzalayan ilk şirketlerden biri olmuştur. Söz konusu yönergeyi 950 gümrük 

müşavirlik şirketinden 198’i imzalamıştır. Her ne kadar, bu sayı yetersiz gibi 

görünse de; imza koyan şirketler bölgede gerçekleşen gümrük işlemlerinin %50 

sinden fazlasını yönetmektedirler. Bu girişim, TEİD ile işbirliğini başlatmış olup 

müşavirlik firmaları arasında önemli ölçüde farkındalık yaratmıştır. Girişim, G&D 

ölçeğindeki diğer şirketler içinde ortak bir çalışma temeli oluşturulmasına katkıda 

bulunmuştur.  

 

Karşılaşılan Zorluklar: Karşılaşılan en önemli zorluklar beş başlık altında 

toplanabilir: 

 

 Çalışanlar: Her bir çalışanın şirketin yaklaşımını aynı şekilde algıladığından 

emin olunması en büyük zorluklardan biridir. 

 Gümrük İdaresi: Ne zaman bir problem çıksa, her türlü yasal 

düzenlemelere uygun hareket ettiğimiz bilinci içerisinde olduğumuzdan, 

şirket olarak biz daima vermiş olduğumuz beyannamenin arkasında 

duruyoruz. Haklılığımızı göstermek zaman alsa da bundan vazgeçmiyor ve 

sonunda daima duruşumuzun doğru ve hukuki olduğunu ispat edebiliyoruz. 

 Müşteriler: Bir takım hususlara ilişkin çözüm üretiminde şirketimizin elinde 

olmayan nedenler ve gecikmeler dolayısıyla bazı yerel müşterilerimizden 

yakınmalar alsak da, bu hususta uluslararası müşteriler ile bir sorunumuz 

bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda; müşterilerimize yaklaşımımızın iş ve 

sosyal sorumluluk tarafını anlatarak ikna etme yoluna gidiyoruz ve sonradan 

yapılacak kontrollerde cezaya tabi olmamak için kurallara uyumun önemini 

açıklıyoruz. 

 Diğer Gümrük Müşavirliği Şirketleri: Belirli ölçeklerdeki müşavirlik 

şirketleri benzer bir yaklaşım takip etmeye başlamıştır. Bu, Türkiye'de 

gümrük müşavirliği mesleğinde kültürel değişimin hızlandırılmasına 

yardımcı olmuştur. 

 Maliyetler: Girişim, programın oluşturulması için gerekli yatırım, olmasını 

engellemek için yasa dışı yollara başvurmadığımız için sayıca artan cezalar 

ve uyum konusuna özen göstermeyen müşterilerle çalışmaktan kaçınmamız 

nedeniyle kayıplar şeklinde ciddi maliyetlere sebep olmuştur. 

 

Başarılar: 

En değerli sonuç, artık yolsuzlukla mücadele girişimi ile çok iyi bilinen şirketimizin 

itibarıdır. Diğer bir kazanç çalışanlarımızın mesleki bilgisinde, öz güveninde ve 

motivasyonundaki artış olmuştur. Firmamız artık gümrük müşavirliği için bir okul olarak 

görülmektedir. Bilişim teknolojisi altyapısı güçlenmiş ve bu iyi bir müşteri entegrasyonu 

ile sonuçlanmıştır. Tüm işlemler ölçülebilir ve denetlenebilir hale geldiği gibi, şirket 

şeffaflık ve güvenilirlik kazanmıştır. Kalite yönetim yapısı daha güçlü, etkili ve entegre 

duruma gelmiştir. Firmamızın güvenilir olması nedeniyle gümrük idaresindeki itibarı, 

işlemlerimizin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamıştır.  


