D›ﬂ Ticaret Bülteni

Gümrük Müﬂaviri
Mesle¤imizin tarihi Cumhuriyet döneminin öncesine varmakta olup, Cumhuriyetin ilan›ndan önce 1 Temmuz 1909 tarihinde
Gümrük Komisyoncular› talimatnamesi haz›rlanm›fl ve yürürlü¤e girmifltir. 25 Haziran 1909 tarih ve 252 say›l› genelge ile yay›mlanan Gümrük komisyoncular›n›n gümrük idarelerinden ruhsatname almalar›, bu belgeyi almayanlar›n 1 Temmuz 1909 tarihinden sonra ifllem yap›lamayaca¤› belirtilmiflatir. Cumhuriyet
Tarihimize gelecek olur isek Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda 16
Ocak 1924 gün ve 168 say›l› kararname ile Gümrük Komisyoncular› talimatnamesi yürürlü¤e konulmufltur, Söz konusu talimatnameye göre Gümrük Komisyoncusu olabilmek için adaylar›n di¤er gerekli flartlarla birlikte yap›lacak olan s›navda baflar›l›
olmalar› gerekti¤i ve s›navda baflar›l› olanlara gümrük ruhsatnamesi verilece¤i talimatlanm›flt›r. 01 Eylül 1927 y›l› 1949 say›l›
kanunla Gümrük komisyonculu¤una dair ilk kanun yürürlü¤e girmifltir. 1949 y›l›nda yürürlü¤e giren 5383 say›l› Gümrük Komisyoncular› ve Gümrük Komisyoncu yard›mc›lar›n›n mesle¤e girifl
flartlar› aç›lacak s›navda baflar›l› olma hükmü getirilmifltir.
01.08.1972 y›l›nda 1615 say›l› Gümrük kanununun 168 maddesi “Gümrük komisyoncular› ald›klar› ifllerin kendilerini veya müvekkillerini ilzam edecek mahiyette hukuki tasarruflar nevinden
olmayan safhalar›n› takip ettirmek üzere bir veya birkaç yard›mc› kullanabilirler” hükmündedir. 27.10.1999 tarihinde yürürlü¤e
giren 4458 say›l› Gümrük Kanunu ile mesle¤e yeni bir soluk getirilmifltir. Öncelikle Gümrük komisyonculu¤u lügat ‘› kald›r›lm›fl
yerine, Gümrük Müflavirli¤i getirilmifltir.
Cumhuriyet tarihimiz süresince daima kanunlarla varl›¤›n›
sürdüren Gümrük komisyoncular› ve yard›mc›lar› yer ald›klar›
kanunlar›n kendilerine tan›d›¤› hak ve sorumluluklar›na dair hükümlerle 4458 say›l› Gümrük Kanununda da meslek sayg›n hale gelmifltir. 4458 say›l› Gümrük Kanunu ile yetki ve sorumluklar› art›r›lm›flt›r. D›fl ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n
gümrük ifllemlerini takip edip sonuçland›rarak gümrük müflavirli¤i hizmeti veren Gümrük Müflavirleri ve Gümrük Müflavir Yard›mc›lar› 4458 say›l› Gümrük Kanununun kendilerine yüklemifl
oldu¤u, gümrük ifllemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sa¤lamak, gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil
edilmesi gereken di¤er vergilerin (KDV, ÖTV ...vb) do¤ru olarak
tahsil edilmesini sa¤lamak, d›fl ticaret alan›nda faaliyette bulunan firmalara dan›flmanl›k hizmeti vermek gibi görev ve sorumluluklar› en iyi flekilde yerine getirmektedirler.
Gümrük müflavirli¤i mesle¤i gelmifl oldu¤u konum itibari ile
gümrüklerden malzeme çekme iflleminden art›k müteselsil sorumluluklar›nda devreye girmesi ile iflletmeler ile birlikte ayn› risk
grubunda bulunmakta ve hukuki olarak sorumlu tutulmaktad›rlar. Bu sayede su istimallerin önüne geçilmifl ve meslek hak etti¤i konuma gelmifltir. Art›k düflüncelerimizi gümrük komisyonculu¤undan gümrük müflavirli¤ine dönüfltürmemiz gerekmekte
ve ifllemlerin sadece gümrüklerden malzeme çekme olmad›¤›n›n ayn› zamanda da ürünün ihracat k›ymetinden ve malzemenin ürün beyan›ndan da birinci derece sorumlu oldu¤umuzun
fark›na var›lmas› gerekmektedir.
Murat YAVUZ
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Kurucu / Çal›flan

Misyon
Varoluflumuzun sebebi. Olmazsa olmaz›m›z.
Vazgeçilmez tutkumuz. Bizi biz yapan, tu¤lalar›m›z› birbirine yap›flt›ran harc›m›z. Sert esen rüzgâra
karfl› s›¤›nd›¤›m›z liman. Bize sürekli heyecan veren enerji kayna¤›m›z.
1 Temmuz 1909 tarihinde yay›mlanan 252
say›l› 25 Haziran 1909 tarihli Genelge ile de Gümrük komisyoncular›n›n talimatnamesi haz›rlanm›fl.
Böylelikle belgesi olmayanlar 1 Temmuz 1909 tarihinden itibaren gümrüklerde ifl takip edemeyecekler uygulamas› getirilmifltir. Yani 102 y›ll›k mazisi
olan bir mesle¤in temsilcisiyiz. 1927, 1949, 1972,
2000 y›llar› mesle¤in Dünyadaki geliflmelere karfl›,
ald›¤› de¤ifliklik karar y›llar›d›r. 168 say›l› kararname, 1093 say›l› kanun, 5333 say›l› gümrük kanunu,
1615 say›l› Gümrük Kanunu, 4458 say›l› Gümrük
Kanunu ile mesle¤imiz ça¤›n flartlar›na uyarlan›r
hale getirilmifltir.

‹nanç Grup, Türkiye’nin Rekabetçi kimli¤ine katma de¤er sa¤lamak için, her türlü haks›z,
kurals›z, kavrams›z, ruhsuz, pespaye rekabete
karfl›l›k misyon, vizyon, ilke ba¤lam›nda yürüyor.
Açt›¤› ve kapatt›¤› onbinlerce ithalat- ihracat
dosyas›, konflimento, ordino, sigorta poliçesi ile
kaliteyi hep önde tutuyor.
Taklit edilen bir kurum olman›n avantajlar›
ile Türkiye’nin Dünya pazarlar›nda elini güçlendirmek için tak›m ruhu içinde yar›nlara yürüyoruz.
Çal›flan tak›m arkadafllar›m›n ifade etti¤i
gibi; ‹NANÇ SOYLU B‹R A‹LED‹R. Yapraklar
düfler, ÇINAR büyür.
Ailemizin

en

önemli

bireyleri

müfl-

terilerimizdir. Müflterilerimizi mutlu etmek
Türkiye, milli geliri ile ilk 20 ülke aras›nda.
paradan önceki önceli¤imizdir.
Dile kolay bu Dünya’n›n 17’nci büyük ekonomisi.
294 Milyar Dolar d›fl ticaret (ithalat + ihracat) im2011 y›l› Ailemiz ve Türkiye’miz için baflar›
za atan ülke. Bu rakamlar›n büyük bir k›sm›na imza atan Gümrük Müflaviri. Burada dural›m. fiu dolu bir y›l olacakt›r.
tespiti yapal›m. Böylesine devasa bir rakamlar
toplulu¤una imza atan Gümrük Müflavirleri, kendiAllah, Ailemizi ve ülkemizi korusun.
lerini birey ve kurum olarak gelifltiriyor ve de¤ifltiriyor mu? Bu soru sadece gümrük müflavirli¤i
Sayg›lar›mla.
mesle¤i için geçerli de¤il. Bütün sektörler için.
Nejdet Külünk
Türkiye ve sektörler rekabetçilikte acaba kaç›nc›
Kurucu / Çal›flan
s›rada? ‹flte burada durum iç aç›c› de¤il, içi ac›t›c›. 61’nci s›raday›z. Çin bile rekabet endeksinde
29’ncu s›rada. Ekonomik büyüklük yetmiyor. Çin,
milli gelirde büyüklükle dünya ikincisi. Ama, rekabet endeksinde 29’uncus›rada. Dünyan›n en büyük 100 markas›n›n 85’inin rekabetçi ülkelerden
ç›kmas› tesadüf de¤il. Türkiye’nin ilk 100 içinde
markas› yok. Rekabetçilikte, Azerbaycan 57’nici,
Vietnam 59’uncu s›rada. Neden Türkiye 61’nici
s›rada? ‹fli bozan kurumlaflma kriteri. Rekabetçilik Endeksi’nde bu kriter belirleyici. Türkiye’nin
geride kald›¤› kriterlerin bafl›nda kurumsallaflma
geliyor. Kurumsallaflman›n temelinde; Devletin
anayasal kurumlar›, denetim kurullar›, flirketlerin
yönetim kurullar› yap›s› var. Ülkemizi de¤erlendirmeye al›rken, bunlar›n hepsine bak›yoruz.
Güvenilir mi, sorumluluk sahibi bir kurumsal
yap› var m›? Burada duruyoruz. Bizi 61’nici
s›rada de¤erlendiriyorlar.
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