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Sayın Ruhsar PEKCAN
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı
Sayın Bakanımız,
Bildiğiniz üzere, Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ile Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi’ne ilişkin Gümrük Kanunu’nun geçici 6.maddenin 10. Fıkrası
gereği Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2021 yılında uygulanmak üzere 26.10.2020 tarih ve
kayıtlarınıza 58498655 sayı ile giren yazımız ile tekliflerimiz makamlarınıza sunulmuştur.
Yazımızda da belirtildiği üzere, maliyetlerimiz ve alınması gereken ücretler konusunda yoğun emek
ve değerlendirmeler sonucunda detaylı bir çalışma ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalar esnasında
Kasım ayında ilk toplantımız, Bakan Yardımcımız Başkanlığında Bürokratlarımız ve Dernek
Başkanları düzeyinde katılım ile çevrimiçi toplantı yapılarak taleplerimiz iletilmiş ve yapılan
taleplerin dikkate alınacağı ve Aralık ayı içerisinde çevrimiçi bir toplantı daha yapılacağı ifade
edilmiş, ancak Derneklerimiz hazır olmasına rağmen ikinci toplantı yapılamamıştır.
Maalesef taleplerimiz dikkate alınmadan, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29 Aralık
2020 Tarihli ve 31349 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.
Makamlarınıza sunduğumuz Asgari Ücret Tarifesi, maliyet analizleri ve çalışma dosyamızdan da
görüleceği üzere;
Gümrük Müşavirlik hizmetlerinin makul, ölçülebilir reel piyasa şartları ve detaylı maliyet
analizleri,
İş sahiplerinin kendi bünyelerinde oluşturacakları ekiplerin maliyetinin altında bir maliyetle
bugüne kadar olduğu gibi Gümrük müşavirleri ile çalışmalarına devam etmelerinin sağlanması,
İş sahiplerinin tercihlerinde ücret değil nitelikli, güvenli hizmet alma tercihlerine öncelik
vermelerinin sağlanması,
Nitelikli kadrolarla kaliteli, hızlı, verimli, güvenli ve etik değerlere bağlı sürdürülebilir
hizmet anlayışının her zaman korunabilmesi,
Mesleki tarafsızlığın korunması için asgari ekonomik güvencenin mutlaka sağlanması,
Kamu güvenliğinin ve mesleki saygınlığın korunması,
Mesleki mali sorumluluklarımıza karşı sigorta ve benzeri güvencelerin oluşturulması,
Mesleki disiplinin, iş barışının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi,
Kriterleri esas alınmıştır.
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu 5. maddesinde Gümrük mevzuatı ile öngörülen
tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için doğrudan veya
dolaylı bir temsilci tayin edebilecekleri hükmü amirdir. Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere
Gümrük Müşavirleri (Dolaylı temsilci) ile çalışma zorunluluğunun olmadığı açıkça ifade edilmiştir.
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Ancak Gümrük Müşavirleri ile çalışmak zorunda olmadıkları halde iş sahiplerinin kamu yararı
bahanesiyle devlet gücünü yanına alarak reel maliyetlerimizin altında bir ücret tarifesini uygulatma
ısrarları, çeşitli şekilde baskıları, camiamızda büyük üzüntülere ve kırılmalara yol açmakta adeta iş
barışını tehdit etmektedir. Gümrük Müşavirleri ile çalışmak zorunda olmadıkları ve kendi
bünyelerinde kuracakları ekiple bu hizmeti bünyelerinde yapma imkânları olduğu için kamu yararı
iddialarının ticari veya hukuki hiçbir geçerli dayanağı olmadığı kanaatindeyiz. Asgari ücretlerin reel
piyasa şartlarına göre belirlenmesi en başta iş sahiplerinin ve kamunun güvenliği için büyük önem
arz etmektedir.
Bilindiği üzere; Asgari ücret artış oranı %21,50, yıllık enflasyon %14,60 ve Köprü ve otoyol geçiş
ücretlerine de % 25 oranında artışlar yapılmıştır. Mesleğimiz açısından asgari ücret tarifesinin
önemi ve hesaplanmasındaki esas alınan kriterler olan; personel giderleri, dövizde yaşanan artış,
kullanılan araçların kiralama ve satın alma bedelleri, yakıt giderleri, kırtasiye, elektrik vb. birçok
kalemde artışlar olması maliyetlerimizde ciddi artışlara sebep olduğu aşikardır. Artan
maliyetlerimiz karşısında yayımlanan Asgari Ücret Tarifemizdeki artış oranı camiamızda büyük bir
memnuniyetsizlik yaratmış ve yapılan artışın taleplerimizin çok altında kalması nedeniyle,
Meslektaşlarımız günümüz koşullarında mesleğini idame ettirmekte zorlanacakları ve bazı ofislerin
kapanma noktasına geleceği ve maalesef yeni işsizler yaratacağı da değerlendirildiğinde telafisi
mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkması malumlarınızdır.
Tüm bu açıklamalar ışığında ve makamlarınız sunulan taleplerimizin değerlendirilmeye alınmasını,
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret tarifelerinin günümüz
koşullarına uygun daha makul oranlar üzerinden artış yapılmasının değerlendirilmesini, Sn.
Cumhurbaşkanımızın da bir çok konuşmasında ifade ettiği, Şeyh Edebali’nin yüzyıllar öncesinde
söylediği ve hafızlarımıza ve yüreklerimize kazınmış sözü olan “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın”
sözünden hareketle “Müşaviri Yaşat ki Dış Ticaret Yaşasın” diyerek, tüm camiamızın beklentisi
olan taleplerimizin dikkate alınması konusunda gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
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